
  
  

  في آتاب هبن مالك ومعارضتمخالفة السيوطي ال
  "لفيةالبهجة المرضية في شرح األ"

  
  
  
  
  

  آلية الدراسات العليا جامعة الخرطوم ىلإبحث مقدم 
  الفلسفة في اللغة العربية ةلنيل درجة دآتورا 

  
  
  
  
  

حمودةعبد العزيز محمد يوسف / اد الطالبإعد     
  م1990جامعة الخرطوم -اآلداب والتربيةبكالريوس 

  2001جامعة الخرطوم -اجستير اآلداب في اللغة العربيةم
  

  
  
  

  محمد يوسف مصطفى الواثق/ ستاذاُأل افإشر
  

  قسم اللغة العربية  -آلية اآلداب
  م 2010مارس 

  
  
  
  
   
  
  



  ـأ 

 
 
 

 ةيآلا
 : قال تعاىل

قالوا سبحانك ال ِعلم لنا إال ما {
 }علمتنا إنك َأنت العِليم الحِكيم 

 صدق اهللا العظيم
 32، اآليةالبقرةسورة 

  

  
  
  
  



  ـب 

  
  
  
 هداءاإل

 روح والدي ىلإ
 آل من علمين حرفا ىلإ

 أخي عبد اهللا ىلإ
 ا أهدي هذا البحثإليهم مجيع

 
  

  
    

  
  
  
  
  
  



  ـج 

 الشكر
ذا البحث ا   راز ه ي إب اعد ف ن س ل م م لك كر هللا أوالًً، ث ىالش ز  ل حي

ة الخرطوم    ولجامعة نياال التي منحتني فرصة الدراسة،    . الوجود ولجامع
ه ا ل ة اآلداب لرعايته ة بكلي ة العربي ي قسم اللع ة ف ومنتهى الشكر  .ممثل

ق  أل د يوسف مصطفى الواث تاذي محم ا  س ذا البحث توجيًه ذي رعى ه ال
ويبًا ين،   .وتص ة النيل وم وجامع ة الخرط ات جامع كر موصول لمكتب  والش

ة       وجامعة السودان وجامعة أم ة السودان، ومكتب ان االسالمية ومكتب درم
  .هولكل من فاتني ذآر جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية،

 الباحث 

  
  
  
  



  ـد 

  مستخلص البحث
 تضمن كل فصل منها مقدمة وأربعة فصول وخاتمة،شتملت الدراسة علي ا

بن مالك في اعملت الدراسة علي عرض آراء السيوطي وآراء .من المباحث اًعدد

وبيان مدى مخالفة آراء السيوطي آلراء ) البهجة المرضية في شرح األلفية( كتاب

، بن مالك والسيوطي آلراء جمهور النحـاة ابن مالك، ومدى موافقة ومخالفة آراء ا

ـ اثم ذكر آراء النحويين فيها و وذلك بذكر المسألة أوالً، راء ابـن مالـك   آتباعها ب

  .والسيوطي

تحدث الفصل األول عن السيوطي معرفاً بحياته وشيوخه وتالميذه وجهوده 

   . العلمية ومنهجه في التأليف النحوي

تناول الفصل الثاني المرفوعات وشمل المبتدأ والخبـر والعامـل فيهمـا،    

والفاعل ) كان وأخواتها (بتداءونواسخ اال على المبتدأ، اع الخبر وتقديم الخبرنوأو

  . ونائب الفاعل

 مل المفعول المطلـق والعامـل فيـه   وتناول الفصل الثالث المنصوبات وش

سم وإعراب اال مل فيهاوالع هوالمفعول مع وما ينوب عن المصدر، وأصل المصدر

 سـتثناء و وإنابة المصدر عن الظرف، واال هلوعام هالواقع بعد الواو، والمفعول في

مل اتعريفها والع ستثناء، والحال تنكيرها وبعض أدوات اال العامل في المستثنى و

     . فيها ورتبة الحال مع عاملها وصاحبها

اول الفصل الرابع المجرورات وشمل بعض المسائل عن حروف الجر نونت

  .والجر باإلضافة

ج التاريخي في دراسة سـيرة السـيوطي، ثـم    عتمدت الدراسة علي المنها

إلبداء  حيانا أ تدخل الباحثويي في مناقشة اآلراء النحوية المنهج الوصفي  التحليل

  .بالترجيح أو التعليق والتوضيح ماأ هرأي

من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن السيوطي كان يخـالف ابـن   

 ابن مالـك  ما أنه كان يوازن بين آراء ك. ويوافقه في أخرى ئه مالك في بعض آرا

  .في كتبه األخرى ئهفي كتابه األلفية وآرا



  ـه 

Abstract 
This thesis is on the book of "Al- buhja al-Murdiyya fi Shareh el-

Alfiyya", a book on Arabic grammar where the views and opinions of the 

two scholars As-Siyuti and Ibn- Malik are being exposed. The study 

contains four chapters in addition to an introduction and a conclusion. 

The thesis adopted a historical method in  the biography of As-Siyuti, and 

descriptive analytical approach for the discussion of various grammatical  

ideas, views, and comments. 

The method of study in this thesis is based on exposing the 

problem from its different aspects, the arguments and counter - arguments 

of grammarians specially those of  Kufa and Basra. Followed by Ibn 

Malik's opinions and agreements or disagreements with other schools. 

Sometimes the researcher intervenes and gives his own opinions and  

comments on certain questions and issues. 

Chapter one deals with As-Siyuti's biography, his life, his teachers, 

his students, his knowledge ,scientific endeavors , his grammar school 

and methods.  

 Chapter two discusses the noun in its different nominative cases, 

such as, the subject and  the predicate ….etc, which composes the core of 

chapter two. 

Chapter three is devoted to the noun in its different accusative 

cases, such as the infinitive, the object and the adverb. 

While chapter four is devoted to the prepositions and the different 

issues related to them. 

The  study reached following conclusions: 

- As-Siyuti disagrees with Ibn Malik on some opinions and agrees with 

him on others. 

-  He also balanced between Ibn Malik's opinions on his books  Elalfiyya 

and his  others books.  
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  مقدمة
كـوان  األر ئسـا  علـى  نعمتهب لمه البيان وفضلهنسان وعاالخلق  يالحمد هللا الذ

  :نام وبعداألسيدنا محمد خير  علىوالسالم 

العربية ومن  العرب أحب العرب ومن أحب الرسول أحب من أحب:" ال الثعالبيق

هابالعربية عنى  أحب".  

مخالفـة  (، وهـو موضـوع البحـث  ) اه اهللا خيراًزج(ي المشرفذاأست يعلقترح ا

 قتراحـه ا فوافـق ) لبهجـة المرضـية  في كتاب امالك ومعارضته  بنالسيوطي ال

  :تيلآلي اختيار

فـي  ونواعهـا  أو غـة في علوم اللّ مزهرحظيت كتب السيوطي في اللغة كال .1

المنثور فـي تفسـير    والدرر ،نليالتفسير والقراءات والحديث كتفسير الجال

والتوشيح في شرح الجـامع الصـحيح    ،اية لقراء النقايةمام الدرتإو ،المأثور

في النحو لم تحظ بقدر كاف  هكتبَأن  غير. من العلماء والباحثينهتمام بالغ اب

  .هتمامالامن 

 ابـن وشـرح   عقيل، ابنشرح : مثل األلفيةن بشروح هتم العلماء والباحثوا .2

شـية  وحا وشرح المكودي، وشـرح الداغسـتاني،   اسمق ابنالناظم وشرح 

ضح المسالك، غير أوح وحاشية الخضري، وشر األشمونيالصبان، وحاشية 

هتمام  العلماء والباحثين بشـرح السـيوطي المسـمى البهجـة     اأني لم أجد 

 .المرضية

 األولالفصـل   ربعة فصول تحتها عدد من المباحث،الدراسة من مقدمة وأ تكونت

تالميـذه ،   ، شيوخه ياتهح ،مولده، نشأته: لتوافي مباحث تن تحدث عن السيوطي

  .جهوده العلمية ومنهجه
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مـل  لعابر واخوال ،المبتدأ: مباحث الفصل الثاني عن المرفوعات في ستوتحدث 

والفاعـل   ،)، والمشبهات بليسكان وأخواتها(بتداءاالبر ونواسخ خفيهما وأنواع ال

  .ونائب الفاعل ورتبته

ت المفعـول المطلـق   لوامس مباحث تنخصص الفصل الثالث للمنصوبات في وخُ

بـة  اينووالمفعول فيـه وعاملـه    وما ينوب عن المصدر روأصل المصد وعامله

. الواوالواقع بعد  االسموإعراب  العامل فيهو والمفعول معه. المصدر عن الظرف

تعريفـه  : والحـال . سـتثناء االستثناء والعامل في المستثنى، وبعـض أدوات  االو

  . وتنكيره، والعامل فيه ورتبته

ـ   ف وال الجر بحروامبحثين تنالرابع عن المجرورات في  لفصلوا ر الجـر والج

  .الفصول الخاتمة والفهارس تلي هذه .ضافةاإلب

ثم المنهج الوصفي  ستخدمت الدراسة المنهج التاريخي في وصف سيرة السيوطيا

ـ والمراجع التي ا. ئل ومناقشتهاالتحليلي في تحليل المسا ـ علي دتعتم ا الدراسـة  ه

المبـرد،   كتاب المقتضب ألبي العباس :نحو مثلجع في الا مراهمتنوعة منكثيرة و

 السـراج،  بـن صـول فـي النحـو ال   األ، ووالجمل للزجاجي ،والكتاب لسيبويه

نصاف في مسـائل الخـالف   اإلو ي،جني، والمفصل للزمخشر بنوالخصائص ال

ـ كالبقـاء الع  ن مذاهب النحويين ألبىوالتبيين ع اري،ألنبالبن ا ـ او ري،ب تالف ئ

 عصـفور،  بنكوفة والبصرة للزبيدي، والمقرب الف بين نحاة الالالنصرة في الخ

جنـي، والبسـيط    بنواللمع ال لزجاج،والمعاني ل الحاجب، بنالنحو ال والكافية في

رتشاف الضرب او راء،كشاف للزمخشري ومعاني القرآن للفوال أبي الربيع، بنال

ـ ومن. ريبكعراب للعاالل البناء وب في علان، واللبامن لسان العرب ألبي حي  اه

 بـادي، اأئمة العـرب للفيروز  خفي تاريالبلغة  :نهامراجع في التراجم والتاريخ م

وكشف  كتبي،لوفوات الوفيات ل لقشندي،ب في معرفة أنساب العرب للقراأل ةونهاي

، كثيـر  بـن والبداية والنهايـة ال  يفة،خل اء الكتب والفنون لحاجياسمنون عن الظ

ـ  ،ريزيقمك لمعرفة دول الملوك للوالسلو ين فـي تـراجم النحـاة    وإشارة التعي
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 قوت الحموي،اء ليااألدبكمعجم البلدان ومعجم  المعاجم، اهومن واللغويين لليماني،

ـ  ارون،معجم شواهد العربية لعبد السالم هو منظور، بنولسان العرب ال م والمعج

عجـم المطبوعـات العربيـة    وم ،د فؤاد عبد الباقيممحل رآنظ القلفاألالمفهرس 

سركيس اسليعربة إلوالم.  

ية وال تكاد تحصى ربغة العتلف أفرع اللّخمة في ممه مصادرتب السيوطي هي كُ

ثـاً  عـرف باح ال أ -مدى علمـي  - أنَّه يرغلتها قديماً وحديثاً أوتن الدراسات التي

  .)البهجة المرضية( كتاب في حصر بحثه

مما  لمراجع،ا علىالحصول  صعوبةذا البحث تني في همن الصعوبات التي واجه

تمكنـت   حتى ،لكترونيةاألالمكتبات جعلني أتنقل كثيراً في المكتبات ودور الكتب و

                  .حـث سـتقيت منهـا مـادة الب   الكافيـة التـي   المراجـع ا  علـى من الحصول 

  .القدير عليباهللا ال إالّيقي وما توف اً ومفيداً،يكون ما قدمتة مرضي َأن أسأل اهللا
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  ا                                                            

  

  

  

  

  

  الفصــل األول
  تعريف السيوطي

 
  .حـياة السـيوطي  : المبحث األول
  .شيوخ السيوطي وتالميذه:  المبحث الثاني
  مؤلفات السيوطي:   المبحث الثالث
  منهج السيوطي:  المبحث الرابع
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  لوإألالفصل 
  تعريف السيوطي

  حياة السيوطي: ل واأل المبحث

بن سابق الدين بن الفخرعثمان بـن   بكر بن محمد الرحمن بن الكمال أبيعبد هو 

هكذا تـرجم  . سيوطياألضري بن الشيخ همام الدين الهمام الخد ناصر الدين محم

. 3عمـاد الحنبلـي   ابنو. 2يواالترجمة كل من السخ هرد هذأو. 1هالسيوطي لنفس

. 8والخوانسـاري . 7يواوالعـز . 6والبغـدادي . 5والشوكاني . 4يونجم الدين الغز

  .10والزركلي. 9اس سركيساليو

بكـر مـرتين    نسبة السيوطي أبـا  ابقة حيث ذكر فيالترجمة الس 11الف كحالةخ

بي بكرمحمد بن عثمان بن محمـد  أي هو عبد الرحمن بن أ. ثالث مرات اًومحمد

قتصـرت  او. األصـل بن أيوب بن محمد بن همام الدين الخضري  يبن الخضر

هوأبـو الفضـل عبـد     أنَّه محمد مرة واحدة، أي اسمذكر  على 12رة المعارفئدا

بي الفضل أيكنى السيوطي ب. الدين الخضري الرحمن بن أبي بكر بن محمد جالل

                                                 
 ،)1992(مكتبة دار الوطن، القاهرة، .144، ص1، ج1حسن المحاضرة في أخبار  مصر والقاهرة، ط  -1
 .).ط.د).(م1955-1353(، القاهرة،  65الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، الجزء الرابع، ص  -2
 .. م1998، دار الفكر، القاهرة،51، ص8ار من ذهب، جشذرات الذهب في أخب  -3
، تحقيق جبرائيل سليمان جبورة،دار 266، ص1، ج2الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة، ط -  4

 ).1979(األفاق
 ).ه1351(، مطبعة السعادة،  القاهرة328، ص1البدر الطالع في محاسن ما بعد القرن التاسع، ج -  5
 ).م1979( ، دار الكتب العالمية، القاهرة328، ص1ن في أسماء المؤلفين، جهدية العارفي -  6
 .253، ص1التعريف بالمؤلفين، ج  -  7
 ).ه 1337( ، القاهرة،334روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، ص  -  8
 ). م1998- ه 1346(، مطبعة سركيس، مصر،1074معجم المطبوعات العربية والمعربة، ص-  9

 ).م1995(دار العلم للماليين،بيروت، . 301، ص3عالم، طاأل -  10
 ).م1992 -ه 1412(معجم المؤلفين،مؤسسة الرسالة، الجزء األول -  11
 .27، ص13ية، مسالمدائرة العارف اإل -  12
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 ،3عماد ابنو ، 2يواالسخ ها ذكرمك هنفس 1 ويلقب بجالل الدين ذكر هذا السيوطي

  .6يةسالماإل، ودائرة المعارف 5، وسركيس4وكحالة

سنة تسع وأربعين حد األوكان مولدي ليلة "حيث قال  تاريخ ميالده 7طيوذكر السي 

 ابـن وذكر . در والمراجع هذا التاريخثير من المصاك تردأوو. وثمانمائة هجرية

  .نة المذكورةسمن ال خراآلولد السيوطي وكان في جمادي م 8إياس

وذكـرت دائـرة    ،تحدث العلماء عن أسرة السيوطي وأصـلها ومكـان إقامتهـا   

، كانت تعيش فـي  األصلارسية ف أسرة نحدرت مناسرة السيوطي أَأن  9المعارف

  .ستقرت في أسيوطام ل أمرها في بغداد ثأو

لمدينـة   اسم هوضم ثالث هله وتسكين ثانيأوط بفتح يوأسَأن  10ذكر ياقوت الحموي 

ـ نسب كث .غرب النيل نواحي صعيد مصر، ويقال سيوط من غير همزة ر مـن  ي

عمـاد   ابنرد هذه النسبة أو. سيوطياألالمدينة فقالوا  المؤرخين السيوطي إلى هذه

  .15ونجم الدين الغزي 14، والبغدادي13يوالسخ، وا12، والشوكاني11الحنبلي

                                                 
  .140حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، ص -  1
 .194الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، ص -  2
 .51، ص8أخبار من ذهب، ج شذرات الذهب في -  3
 . 82معجم المؤلفين، ص --  4
   .1074معجم المطبوعات العربية والمصرية، ص -  5
 .27، ص 3ية، جسالمعارف اإلمدائرة ال -  6
 .140، ص1حسن المحاضرة في أخبار  مصر والقاهرة، ج -  7
  .256بدائع الزهور في بوقائع الدهور، ص -  8
  .27، ص 3جية، سالمعارف اإلمدائرة ال -  9

 .201، ص3معجم البلدان، ج -  10
 .56، ص8شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج  -11

  .328ص المصدر نفسه،12-  
  .   65، ص4الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، ج -13
 .534، 1هدية العارفين في أسماء المؤلفين، ج -  14
 .266، ص1الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة، ج -  15
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 علـى األأما جدي :"قال ضري،الخ وعن نسبتهم إلى عن أسرته 1تحدث السيوطي

مام الدين فكان من أهل الحقيقة ومن مشايخ الطرق الصوفية، ومن دونه كـانوا  ه

ومنهم من تولي الحسبة بها،  هأهل الوجاهة والرياسة، منهم من ولي الحكم ببلد من

سـيوط ووقـف   أمير شيخون، وبنى مدرسة باألة بفي صح م من كان تاجراًومنه

 إالَّ ه، وال أعرف منهم من خدم العلم حق خدمتكان متموالً ، ومنهم منقافاًأوا هعلي

الخضرية محلة  إالَّالنسبة  هذه هإليالخضري فال أعلم ما تكون أما نسبتنا ب. والدي

  ."من الشرق أو دي كان أعجمياًجدي لوالَأن  ببغداد، وحدثني من أثق به

خضر مولى صالح صاحب  الخضرية كانت محلة ببغداد تنسب إلىن إ 2قال ياقوت

  .الموصل وكانت بالجانب الشرقي

بين بلدات مصر، ذكرت دائرة  وأتمها متنقالً ه864في سنة  بدأ السيوطي دراسته

ائل الفقهية، ثـم  سالممر ببذل المشورة في األ ئشتغل بادا أنَّه 3ةيسالماإلالمعارف 

سـة  مدر إلـى نتقـل  اثم  ابقاً،س بالمدرسة الشيخونية في مكان والدها عين مدرس

من والهنـد والمغـرب   الـي ز والشام والحجـا  غادر السيوطي مصر إلى. بيبرس

السيوطي قـد  َأن  وال شك. عندما ترجم لحياته ها السيوطي نفسذكر هذ، روالتكرو

لتقى بكثير من المشـايخ وطـالب   ا أنَّه لتنقالت حيثتفاد كثيراً من هذه اسافاد وأ

  .العلم

ـ مفي فترة دولـة الم  )اهللا رحمه( عاش السيوطي ك الجراكسـة الممتـد مـن    الي

ولد فـي عهـد السـلطان     السيوطيَأن  4يواذكر السخ). م 932 -هـ 784(سنة

من أطول الفترات وأنه عاصر السـلطان   اهر سعيد جقمق الذي تعد فترة حكمهظ

ـ وال. ن سنة وأربعة أشهر وأيامـاً يوعشر اًالذي حكم تسع يرف قاتنباشاأل لطان س

  .صوة الغوري الذي يعد آخر حاكم مملوكيتالف

                                                 
  .144-140؛ ص1ن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، جحس -  1
 .277، ص2معجم البلدان، ج -  2
  .26، ص 13ية، جسالمدائرة العارف اإل  -  3
 .194، ص3الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، ج -  4
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ضـطراب  االالعنـف و ومن الفوضـى   عاًك في هذه الفترة نواليعاشت دولة المم

ك كانـت  اليال فترة المموة طالحركة العلميَأن إلى  1وقد أشار العسكري. السياسي

بالطالب، وأن العلماء قد  ةالس العلماء كانت مليئأن المراكز الدينية ومجنشطة، و

 ، وال شـك فليأجل وقتهم للعلم والت افوظفو من الحكام والسالطين وجدوا تشجيعاً

 كة العلميةراهموا في هذه الحسالسيوطي كان من ضمن هؤالء العلماء الذين َأن.  

وجه بكـل  وت) المقياس ةبروض(الفترةلتزم السيوطي داره في هذه ا" 2يواقال السخ

يـة  األدبثرى بهذا الجهد المكتبة الكتب وتهذيبها ومراجعتها، وقد أف اليت قوته إلى

  ."يةسالماإلو

  

    

  

    

  

  

  

  

  

                                                 
 .305، ص7شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج -  1
 .194الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، ص -  2
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  ه وتالميذهخشيو :حث الثانيبالم

 منالـي الحجـاز و وديار الشام  رتحاله إلىافي الديار المصرية ثم  ل السيوطيقُّنَتَ

مـنهم مـا   د فاالعلماء والشيوخ أ ثير منكقاء بلأتاح له فرص ال ،والتكرور والهند

  .ستطاع وأخذ منهم الكثيرا

ردتهـم فـي   أوفكثير  وأما مشايخي في الرواية سماعاً ومجازاً: " 1قال السيوطي

ن ولم أكثر من سماع الروايـة  يمستهم نحو مائة وخد، وعالمعجم الذي جمعتهم فيه

  ".ة الدرايةوهو قراي همهو أ ماب اليشتغال

من النساء  هشيوخَأن  2ختلقت الروايات في عدد مشايخ السيوطي، ذكر الشعرانيا

ـ   ذاستاألوقد ذكر مثل هذا العدد  .شيخ والرجال قد بلغ ستمائة  زمحمد عبـد العزي

  .الصحة إلىالسيوطي هو أقرب الروايات  ما ذكرهَأن  غير أننا نرى. 3خاطر

  :المثال ال الحصر سبيل علىنذكر من شيوخ السيوطي 

وقـال  ). ه 859(توفي في سـنة  أنَّه 4إياس ابنذكر  :الشيخ محمد المجذوب )1

رجل كان مـن   الشيخ محمد المجذوب وحملت في حياة أبي إلى:" 5السيوطي

 ".علىسي فبرك يلياء بجوار المشهد النفواألكبار 

في  الشارمساجي توفيَأن  ،6يواالشيخ شهاب الدين الشارمساجي، ذكر السخ )2

 .خذ عنه علم الفرائضأ أنَّه وذكر السيوطي). ه 855(سنة

ـ  هالزمت:" 7، قال السيوطي)ه 868(لم الدين البلقيني توفيعالشيخ   )3  هفي الفق

  . "همات فالزمت ولدَأن  إلى

                                                 
 .140/144، ص1لمحاضرة في أخبار  مصر والقاهرة، ج حسن ا -  1
 .112، ص1الصغرى، ط.الطبقات  -  2
 .119، جالل السيوطي، صهكتاب -  3
 . 56بدائع الزهور في وقائع الدهور،، ص -4
  .140، ص1حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، ج 5
  .17، ص2الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، ج -  6
  .141، ص1رة في أخبار  مصر والقاهرة، جحسن المحاض -  7
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  :يواي للفتوامالك وشرح الح ابندرس عنده ألفية  أنَّه 1ذكر نجم الدين الغزي

ـ قـرأت   :"2، قال السيوطي) ه 837(ي توفيواالشيخ شرف الدين المن )4  هعلي

دروساً من البهجة ومـن حاشـيته    عت، وسمهعليعة من المنهاج وسمعته قط

  .في عقوده 3رد هذا أيضاً جميل بكأو، و"يواا ومن تفسير البيضهعلي

ولزمت في :" 4،قال السيوطي)ه 872(يالشيخ تقي الدين الشمني الحنفي، توف )5

ته أربع سنين وكتـب لـي   الشمني، فواظب دينة شيخنا تقي الديث والعربيحال

وامع في العربية، وشهد لي جمع الج علىمالك، و ابنشرح ألفية  علىتقريظاً 

 ".ر مرة بالتقدم في العلوم بلسانه وبنانهغي

َأن  5حجر العسقالني ابنذكر  الشيخ شمس الدين محمد بن موسى السيرامي، )6

 .ذور وشرح المغنيمالك وشرح الش ابنألفية  هعليالسيوطي قرأ 

ـ  رالم لبن الشيخ سعد الدين بن خليالشيخ شمس الدين محمد  )7  يوفزبـاني، ت

 .سيبويهشرح الكافية الشافية وقطعة من آتاب  هعلي قرأ ،)ه 873(سنة

وفي سنة    )8 ولزمـت  :" 6، قال السـيوطي )ه 879( الشيخ محي الدين الكافيجي ت

سنة وأخذت عنه الفنون  رةربع عشدين الكافيجي ألوجود محي الا ذاشيخنا أست

 ".ازة عظيمةوالمعاني وغير ذلك وقد كتب لي إج التفسير والعربية من

َأن  7يذكـر نجـم الـدين الغـز     ،)ه 862(يالشيخ كمال الدين بن همام توف )9

 .مالك ابن ةألفي هعلي السيوطي قرأ

                                                 
 .266، ص1الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة، ج -  1
 .141، ص1حسن المحاضرة في أخبار  مصر والقاهرة، ج -  2
 .)ت.د(، بيروت،32عقود الجوهر، المطبعة األهلية، ص  -3

  .142، ص1حسن المحاضرة، ج  4 -
 .34، ص4الدرر الكامنة، ج  -5
، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة 142، ص1غية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جب -  6

 .، وأنظر حسن المحاضرة في أخبار  مصر والقاهرة)ت.د(العصرية بيروت،
 .266، ص1الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة، ج -  7
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 880(الشيخ محقق الديار المصرية سيف الدين محمد بن محمد الحنفي توفى  )10

عديـدة   اًوحضرت عند الشيخ سيف الدين الحنفي دروس:" 1السيوطيقال  ،)ه

  ".تاح والعضدوتلخيص المف هعليالتوضيح وحاشيته في الكشاف و

يديه ومنهم من تتلمـذ   علىمام السيوطي فهم كثيرون منهم من تتلمذ إلاأما تالميذ 

  :ذهيكتبه، فمن تالم على

 تـوفي سـنة  يـاس  إ حمد بنأهير، وهومحمد بن إياس مؤرخ مصر الش بنا  )1

السيوطي بعبارة شيخنا وقد آرر هذه العبارة أآثر  عن2أياس ابنيعبر . )هـ930(
  .من مرة

رد حـاجي  أو، لي المؤذن المصري الشافعيذاخ عبد القادر بن محمد الشالشي  )2

 .فترة طويلة هلي أخذ عن السيوطي والزمذاالشيخ عبد القادر الشَأن  3خليفة

ولد في الصالحية فـي  ن يوسف الشامي الصالحي، الشيخ شمس الدين محمد ب  )3

خذ عن الشيخ السيوطي وتـوفى  دمشق ثم رحل إلى مصر وسكن البرقوقية وأ

 .ه 942سنة 

 4، ذكر نجم الدين الغزي)ه 945(ودي الشافعي توفىواالشيخ شمس الدين الد  )4

 به االًتصاودي من أشهر تالميذ السيوطي وأكثرهم واالدَأن. 

، ذكر نجم الـدين  )ه953(بن طولون عليالدين محمد بن  طولون، شمس ابن  )5

 5.طولون كتب كثيراً من تصانيف شيخه بخط يده ابنَأن  الغزي

  

  

  
                                                 

 .143، ص1حسن المحاضرة في أخبار  مصر والقاهرة، ج -  1
  .  216، ص2بدائع الزهور في وقائع الدهور،ج  -2
 .9، ص1، ج1كشف الظنون، ط -  3
 .171، ص1الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة، ج -  4
 .52، ص2، جالمرجع نفسه -  5
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  مؤلفات السيوطي :المبحث الثالث

 ف كتباً كثيرة ومتنوعـة فـي النحـو   لّمام السيوطي في فنون عديدة ، وخاإل لفَّأ

وكان في بعـض   .خ والفقهلتاريوالحديث وا غة والقراءات والتفسيروالصرف واللّ

 )الدرر(همع الهوامع في النحو، وكتابه (المؤلفات متفرداً ويظهر ذلك في كتابه هذه

 فـي  وكان السيوطي). المنثور في التفسيرالمأثور، وفي الجامع الكبير في الحديث

  .فليألتستغالل في ااال مره إلىأهى تنومختصراً ثم ا اًًصخمل هل أمرأو

َأن  2ومحمـد بـامطرف   1ذكر حـاجي . في عدد مؤلفات السيوطيختلف الرواة ا

  .ستمائة مؤلف اليللسيوطي حو

رد هـذا  أو .مؤلفات السيوطي قد بلغت خمسمائة بقليـل َأن  الرويات ذكرت بعض

. 8اس سركيسليإو 7، وعمر كحالة6عماد ابنو ،5والكناني 4إياس ابن، و3جميل بك

 هردأوقد بلغت أربعمائة، وهذا مـا   مؤلفات السيوطيَأن  وذكرت بعض الرويات

مؤلفات السيوطي َأن  11له النبهانياإلعبد  اذستاألوذكر . 10انيكوالشو 9كلمانوبر

  .نيمئت المطبوعة قد بلغت

في التصنيف سنة سـت وسـبعين    شرعتُ:"  12اتهفعن مؤل سيوطي متحدثاًلقال ا

   ".عنه اب سوى ما رجعتن ثالثمائة كتاآل لغت مؤلفاتي إلىبو وثمانمئة،

                                                 
 .).ت.د(، مكتبة المنير،بغداد،.2، ص1كشف الظنون، ج -  1
  .)ت.د(، دار الهمذاني للطباعة، 257، ص2، ج2الجامع، ط -  2
 .195عقودالجوهر، المطبعة األهلية بيروت، ص -  3
 .63، ص3تاريخ مصر، ج   -  4
 ).م1982 -ه1402(ي، سالم، دار الغرب اإل1020، ص2، ج2فهرس الفهارس، ط -  5
 . 53، ص8شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج -  6
 ) .م1983- ه 1377(، دمشق، 128، ص5، ج1معجم المؤلفين، ط -  7
 .، مكتبة دار الثقافة الدينية107بوعات العربية والمعربة، صمعجم المط -  8
 .).ت.د(، دار المعارف، القاهرة، 177، ص2،دج5العربي، ط األدبتاريخ   -  9

 ).م1970- ه1390(، تحقيق عبد القادر أحمد عطا،مكتبة  القاهرة، 312الطبقات الصغرى، ص -  10
 .446/449ي عشر، صمجلة عالم الكتب، العدد األول، المجلد الثان -  11
 .339، ص1حسن المحاضرة في أخبار  مصر والقاهرة، ج - -  12
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َأن  السـيوطي حيـث ذكـر    هكثيراً عما ذكر 1له النبهانياالعبد  اذستاأللم يبتعد 

ختالف هذه االرغم من  علىو. كتاب) ينمسخن ويتأم(مؤلفات السيوطي المطبوعة 

ـ مؤلفاته قَأن  أننا نرجح قول السيوطي في إالَّالروايات  ين د بلغت ثالثمائة وخمس

 .ا بين الكتاب الكبير والرواية الصغيرةالسيوطي م بت كتواتتفو. كتاب

 :السيوطي مؤلفاتمن  المطبوع  

  .في علوم القرآن اإلتقان - 1

 .نقايةالتمام الدراية لقراء   - 2

 .ثاراآلالشعراء من  كار فيما عقدهذاإل - 3

 .شباه والنظائر في العربيةاأل - 4

 .شافعيةلشباه والنظائر في فروع ااأل - 5

  .شباه والنظائر في النحواأل - 6

 .ح في علم أصول النحوقترااال - 7

 . ستنباط التنزيلكليل في ااإل - 8

 .في مطلع الحديث األلفية - 9

  .اهعليوله شرح  ها الفريدةاسمفي النحو، و األلفية -10

  .في طبقات اللغويين والنحاة بغية الوعاة -11

  .األلفيةالبهجة المرضية في شرح  -12

 .اج في إعراب مشاكل المنهاجالت -13

 .وطيستاريخ أ -14

 .تاريخ الخلفاء -15

 .لم التفسيربير لعالتح -16

 .ديب في نحاة مغني اللبيباألتحفة  -17

 .تحفة المجالس ونزهة المجالس -18

 .ترجمان القرآن -19

                                                 
 .  444/449مجلة عالم الكتب، العدد األول، المجلد الثاني عشر، ص -  1
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 .نليتفسير الجال -20

 .مام مالكاإلتنوير الحوالك في شرح موطأ  -21

 .الجامع الصغير في الحديث -22

 .جمع الجوامع ويعرف بالجامع الكبير -23

24- ةجمع الجوامع في العربي.  

 .صر والقاهرةحسن المحاضرة في أخبار م -25

 .الخصائص في المعجزات النبوية -26

 .الخصائص الكبرى -27

 .الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع -28

 .الدرر المنثور في التفسير بالمأثور -29

 .شرح شواهد المغني -30

 .صوت المنطق والكالم عن فن المنطق والكالم -31

 .طبقات الحفاظ -32

 .طبقات المفسرين -33

 .عقود في المعاني والبيان -34

 .نساباألرير لب اللبيب في تح -35

 .راتواالمحاضرات والمح -36

 .المذاهب فيما وقع في القرآن من المعرب -37

 .عهاالمزهر في علوم اللغة وأنوا -38

 .ماجة ابنمصباح الزجاجة في شرح سنن  -39

 .المطالع السعيدة في شرح الفريدة -40

 .األدبمقامات في  -41

 .المقامات السندسية في النسبة المصطفوية -42

 .مناقب أبي حنيفة -43

 .مناقب مالك -44
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 .مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء -45

 .معجالمنجم في الم -46

 .نزهة الجلساء في أشعار النساء -47

 .والكافية والشافية والشذور والنزهة األلفية علىالنكت  -48

 .همع الهوامع في شرح جمع الجوامع -49

 إلـى  1صلها ناصر الـدين بـن مسـعود   أوكتب السيوطي المخطوطة فكثيرة  اأم

  :تيآلاسبيل المثال ال الحصر  علىب، نذكر منها ن كتايخمس وخمسوخمسمائة 

 .ات المروية في شرح العربيةختيارالا - 1

  ).3991(مكتبة جامعة أم القرى  

 .لنحووا هالفق - 2

 .نحو) 2(مكتبة عارف حكمت 

 .الفارض ابنالبرق الوامض في شرح يائية   - 3

 ).63/3ف(، )123/2ف(معة الملك سعود،امكتبة ج

 .طبقات النحاة  - 4

 ).418(ك فهد الوطنيةمكتبة المل 

 .ب في أصول العربراألبلوغ  - 5

 ).أف/9357(مكتبة مؤسسة الملك فيصل الخيرية 

 .جمع الجوامع في العربية  - 6

 .)4367(ماماإلمكتبة جامعة  

 .نواع البديعيةاألالجمع والتعريف في   - 7

 ).3632(مكتبة جامعة الملك سعود 

 .قتباساالي الجناس في فن البديع وجن - 8

 ).ف 2358(مامإلامكتبة جامعة 

 .مغنى اللبيب علىحاشية السيوطي  - 9

                                                 
 .171معجم مؤلفات السيوطي المخطوطة، ص -  1



16 

 ).ف 7543(ماماإلمكتبة جامعة 

 .بيانشرح عقود الجمان في المعاني وال -10

  ).ف 2135(، )249(ماماإلمكتبة جامعة  

 .شرح العوامل للجرجاني -11

  ).3987(ماماإلمكتبة جامعة  

 .عراباالشرح قواعد  -12

 .2، ص)1-8(،)81(مكتبة الحرم النبوي، 

 .فية التصريفشرح كا -13

 ).2086/5(ماماإلمكتبة جامعة  

 .ح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامعشر -14

 ).ف/1315(ماماالمكتبة جامعة  

 .شرح المية العجم -15

 .)ف/1236(مكتبة الحرم النبوي 

 .عراباإلة شرح ملح -16

 ).ه /2359(الخيرية،   مكتبة مؤسسة الملك فيصل

  :هاتـوف

، 2عماد الحنبلي ابنو 1إياس ابنا التاريخ ذكر هذ). ه 911(توفى السيوطي في سنة

 6ريوانسـا خخـالف ال . 5يةسالماإلودائرة المعارف  4وكحالة 3ونجم الدين الغزي

ـ عثر ، وهذا مما لم أ)ه 910(سنة السيوطي توفيَأن  الرواية السابقة، وذكر  هعلي

  .عند غيره

                                                 
 . 63، ص3بدائع الزهور في وقائع الدهور،ج  -  1
 .54ص، 8شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج -  2
  .27، ص13الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة، ج - .-  3
 ).م1983-  ه 1377(، دمشق، 82معجم المؤلفين، ص -  4
 .27، ص 13ية، جسالمدائرة العارف اإل  - -  5
  .67، ص5روضات الجنان، ج -  6
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  منهج السيوطي: المبحث الرابع

تسـم  امنهجه قد َأن  من النحاه، غير ثرسابقيهف النحوي أاليتى السيوطي في الفقتا

اللمع والبهجة المرضية حيـث   :مثل هكار والتيسير، تشهد بذلك كتببتاإلبالتجديد و

 فـي  منهجه هذا إلىأشار السيوطي . التسهيلووالتيسير  التوضيح إلىعمد فيهما 

الـك،  م ابـن لفية ألطيف مزجته ب هذا شرح:"بقوله) البهجة المرضية( هتابمقدمة ك

 إلـى ويهـدي الطالـب لهـا     مهذب المقاصد، واضح المسالك يبين مراد ناظمها،

 ة غيـره اليح، جامع لنكت لم يسبقها ح التحقيق تفويألبحاث منها ر اوىح ،معالمها

  . 1"األلفيةمن الشروح، وسميته البهجة المرضية في شرح 

ع لطيـف  هذا كتاب غريب الوضع عجيب الصـن :" قتراحاال قال في مقدمة كتابه

منواله في علم  علىناسج  ولم ينسج ،ظريف المبنى لم تسمح قريحة بمثله المعنى،

، الذي هـو بالنسـبة   2"وهو أصول النحو هتهذيب إلىم دترتيبه ولم أتق إلىلم أسبق 

ن وقع في متفرقات كالم بعض المؤلفين، ، وأهالفق بالنسبة إلى هصول الفقللنحو كُأ

صيله وتبويبـه  أصنع مخترع، وت عه وترتيبهن فجمي أثناء كتب المصنفيوتشتت ف

بين، وقد سميته غبرز من كل صيت للطالبين ما تبتهج به أنفس الراُأل صنع مبتدع،

  ".ورتبته في مقدمات وسبع كتب" صول النحوقتراح في علم ُأاال

، حذوت فيه حذو إليهسبق وهذا ترتيب بديع لم ُأ ):"جمع الجوامع (ال في مقدمةوق

ف في العربية جمع ليأفإن لنا ت": " همع الهوامع"وقال في مقدمة  3."ولصاألكتب 

أحصاها، ومجموعاً تشـهد   إالَّوكتاباً لم يغادر صغيرة وال كبيرة . وأقصاها اأدناه

ما يقر  هائل، حشدت فيواألخر وآو الَّا هرباب الفضائل وجموعاً قصرت عنأ فضله

لهوامع وجمعتـه  همع ا هعليفاض ردته مناهل كتب أو، وعين ويشنف المسامعاأل

ضـع  أَأن  وقد كنت اريد. جمع الجوامع رقيتهَأن  فال غرو من نحو مائة مصنف،

                                                 
 .1، ص 1البهجةالمرضية، ج  -  1
 .21اإلقتراح في أصول علم النحو، ص -  2
 .18امع، صجمع الحو  -  3
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ـ قول طويل الذيول، جامعاً للشـواهد والت شرحاً واسعاً كثير الن هعلي ـ لعلي اً ، معتني

  .1...."الضوابط والقواعد والتقاسيم علىيل منها واقاألنتقاد لألدلة واالب

صوله في ٍأتباع اسة النحو ويقوم منهج السيوطي في درا:" 2جة الحديثيخدي.قالت د

تالف القائلين بها أشخاصاً كانوا خا علىعرض آراء النحاة السابقين  على مؤلفاته

 ضـعيف،  أورد ما رآه غيـر صـحيح   ، يعرضها ويوازن بينها ثم يماعاتم جأ

اً غير متقيد بمـذهب  راء رأياألويعلل ماكان  ضعيفاً، ويختار له من بين  هيصحح

  ".ألخ.......معين

          . سبيل المثال ال الحصر على ا مشاع في كثيرمن كتبه، نذكر منهوهذ

ا أنَّه :اأحدهم: وفي أداة التعريف مذهبان" :متحدثاً عن أداة التعريف 3قال السيوطي

 حـرف  هيمالك، ف ابن هكيسان وصحح ابنالخليل وسيبويه و هعليو بجملتها" ال"

لـف  األها يكن يسم ، ولم"لأ"يسمها وكان الخليل " هل"و" قد"بمنزلة  الوضع ائيثن

وهمزتها عنده همزة قطع عوملت غالباً  .القاف والدال" قد"ما ال يقال في والالم، ك

  .ستعمالاالمعاملة همزة الوصل لكثرة 

ف همزات خال علىلساكن وفتحت با بتداءا الالم فقط والهمزة جلبت لالأنَّه :ثانيهما

 عـن جميـع   أبو حيـان ونقله  سيبويهورودها، وهذا مذهب لكثرة  خفيفاًالوصل ت

  .المحققين إلىكيسان وعزاه صاحب البسيط  ابن إالَّالنحويين 

يختـار لـه   َأن  عرض السيوطي في هذه المسالة آراء النحاة ثم علل لبعضها دون

  .رأياً

اناً الخـالف بـين المـذهبين    أحي السيوطي يعرضَأن  4خديجة الحديثي. ذكرت د

تـار  أيه من المذهبين، ويصرح بأنـه المخ الكوفي والبصري، ويختار ما يوافق ر

  .هاختارتي بأدلة لما أالبصريين والكوفيين ثم ي يفند حججَأن  عنده بعد

                                                 
  .17ص.همع الهوامع -  1
 .).ط.ت.د(، دار األمل للنشر والتوزيع،293، ص3المدارس النحوية ، ظ  -  2
 .11، ص 1البهجةالمرضية، ج  -  3
 .295المدارس النحوية ، دار األمل للنشر والتوزيع، ص -  4



19 

رافـع  َأن  على قوال، فالجمهور وسيبويهأوالخبر  المبتدأفي رافع :" 1قال السيوطي

ـ مبني  ألنّه المبتدأورافع الخبر  هعليبني  ألنّه بتداءاال معنوي، وهو المبتدأ ، هعلي

ضـميراً   أوقد يكون جامداً  المبتدأوضعف فإن  بتداءاالرتفع هو بارتفع به كما اف

فلو كـان رافعـاً   . حبكالقائم أبوه صا: وهما ال يعمالن، وبانه قد يرفع فاعالً نحو

ذا القـول  ه على بتداءاالومعنى  عمال واحد رفعين وال نظير لهإ الخبر ألدى إلى

ي كونـه معـرى   أوقيل تجرده عن العوامل اللفظية،  بر عنهالً ليخأو االسمجعل 

ألن  المبتدأفع بر ررفع الخبروالخ المبتدأفا افعرتنهما أ ن إلىووذهب الكوفي. عنها

جني  ابنهذا المذهب  اختاره، و، وبه صار عمدخر ومحتاج لهآللكل منهما طالب 

فـي   نها عاملـة لمختارعندي ونظيرهما في ذلك أدوات الشرط فإوهو ا انأبو حيو

  ".فيها النصب أفعالها الجزم وأفعالها عاملة

أدلة النحو أربعة وهي السماع والقياس َأن  2وذكر دلةاألهتم السيوطي في منهجه با

أدلة النحـو  َأن  4األنباري ابنو 3جني ابنبينما ذكر .ستصحاب الحالاجماع، واإلو

  .ستصحاب الحالاا ولم يذكر ،جماعاإلو ،ياسوالق ،ثالثة السماع

  :صول منهج السيوطي يتضح في أمور منهاُأَأن  5خديجة الحديثي. ذكرت د

  :الحد والتقسيم والشرح. 1

 يأ علـى واضحاً في جميع كتبه، فهو يبدأ الكـالم   الحد اهتماماًهتم السيوطي با 

 يتبع هذا فـي  اجسنتاالستشهاد واالوالشرح و بالتقسيم موضوع نحوي بحده ثم يبدأ

 ل علم النحو علم يبحث فيه عـن أدلـة  أصو:" 6قال السيوطي. جميع الموضوعات

ل، فهو علـم  ستدالاالل وحال ستدالاالدلته، وكيفية ة من حيث هي أيالجماإلالنحو 

من كونـه يلـزم    صول الفقهالتعبير به في حد ُأ علىرد أوأي صناعة فال يرد ما 
                                                 

مكرم، دار الحوث العلمية، ، تحقيق عبد السالم هرون وعبد العال سالم 3همع الهوامع، الجزء الثاني، ص -  1

 ).م1975(الكويت،
 .27، ص1قتراح في علم أصول النحو، طاال -  2
 ).م1957(، تحقيق محمد على النجار، دار الكتب المصرية، القاهرة، 179، ص1، ج2الخصائص، ط -  3
 ).م1957(، تحقيق سعيد األفغاني، دمشق،81لمع األدلة، ص -  4
 .296المدارس النحوية، ص  -  5
 .27، ص1قتراح في علم أصول النحو، طاال -  6
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م ال وقولي عن أدلـة  جد العالم به أوا صناعة مقررة ألنّهد العالم، فق ِإذافقده  هعلي

  ."ربعة، وأدلته غالباً أالنحو تجرح كل صناعة سواه وسوي النحو

  :الحكم النحوي. 2

واجب وممنوع وحسن وقبيح، وخـالف   ينقسم إلى الحكم النحوى:" السيوطيقال  

ونصـب   ،الفعـل خيره عن فع الفاعل وتأركواء، فالواجب الس علىوجائز  لىواأل

ضداد والممنوع كأ. لك، وتنكير الحال والتمييز وغيرذإليهوجر المضاف  المفعول،

ه بعـد  والحسن كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماضي، والقبيح كرفع. ذلك

. ضـرب غالمـه زيـداً   : لى كتقديم الفاعل في نحوواأل، وخالف المضارع شرط

اته حيث ال مانع من الحـذف وال  بالخبر وإث أو المبتدأواء كحذف الس علىالجائز و

  1".مقتضى له

  : لعليالت. 3

فـي  :" 2قال ,الذهن إلىضح صورة وأقربها أول واستخدمه بعليهتم السيوطي بالتا

  :في قول الشاعر" حين"ل فتح عليت

  ابالص علىالمشيب  تبتُاحين ع على

األرجـح لكونـه   البناء وهو  علىالفتح عراب وباإلبالخفض علة  حينِ علىيروى 

  ".عاتبتُ" ولى مبني وهمضافاً إ

  :اهعلي ام بلغة العرب والتنبيهمهتاال.4

 راغيـث، ولغة أكلوني الب ً،عمل ظن مطلقا )الق(عمال في إ" سليم" ذلك لغةثال وم

 ةعالمة التثنيالفاعل الظاهر المثنى والجمع  علىوهي لغة من يلحق الفعل المتقدم 

  .مع نحو قاما الزيدان، وقاموا الزيدون، وقمن الهنداتالجأو

                                                 
  .39، ص1قتراح في علم أصول النحو، طاال -  1
، تحقيق طاهر سليمان حمودة، الدار الجامعية للطباعة 339، ص1المطالع السعيدة في شرح الفريدة، ج  -  2

 ).م1998(والنشر، اإلسكندرية، 
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 :القراءات. 5

ل للسيوطي فـي شـواهد كتبـه    واألكانت آيات الكتاب العزيز وقراءاتها المرجع 

بها فـي توضـيحه    حتجاا بنيت كتبه التي في الدراسات القرآنية، فهعليوالنحوية، 

فـي   أويالتها في القرآن ثم علىعبارة بقياسها  أو، لحكم النحوي الوارد في كلمةل

:" 1قراءة، ومن ذلك حديثه عن حذف بعض الكلمات لكونها مفهومة وهو جائز،قال

ٻ    ٱچ   :له تعـالى وق همنذف المضاف وهو كثير في القرآن ح سماالأمثلة حذف 

" ذا البر" ، أي )177البقرة، األية(  چٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

، أي نكاح )23،األيةالنساء( چڍ  ڌ  ڌ    ڎ  چ   :ومنه قوله تعالى ".من آمنبر " أو 

، أي فـي  )60يـة  األ،التوبة(چہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓچ   :وقوله تعالى .أمهاتكم

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ٹ چفي قوله " ياء المتكلم" إليهتحرير الرقاب، ومن حذف المضاف 

  .إليه، أي حذف ياء المتكلم وهو المضاف )151،األعراف( چڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڌڇ  ڍ   ڍ

  :الحديث النبوي. 6

واستشهد به كثيـراً،   به في كثير من كتبه حتجاالنبوي و هتم السيوطي بالحديثا 

أفضـل  " وسـلم   هعلياهللا  ىفي حد الكالم بحديث الرسول صل 2ستشهادهامن ذلك 

  :3كلمة قالها شاعر، كلمة لبيد

  زائٌل وكل نعيم ال محالةَ   طُلبا ما خال اَهللا شيٍئ كل الأ

به غيره من النحـاة،   حتجا أوبه  حتجا كان وقد ورد الحديث كثيراً في كتبه سواء

اج السيوطي حتجاالهوامع رد المحقق عبد العال سالم مكرم في فهرس همع أووقد 

  .ين وثالثين حديثاًثنامائة وب

  

  

                                                 
 .49قتراح في علم أصول النحو، صاال -  1
 .19، ص1ج همع الهوامع، -  2
 .265ديوان لبيد، مرجع سابق، ص -  3
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  المبتدأ: لواألحث بالم

 فعالاأل، ومن عوامل األسماءهو ما جردته من عوامل  المبتدأ :"1السراج ابنقال 

      ". خبره  وال يستغنى أحدهما عن صاحبه ليهاروف، ويكون توالح

لفظـاً   لمجرد مـن العوامـل اللفظيـة،   ا سماالهو  المبتدأأن : " 2 ريبوذكر العك

هـو   المبتـدأ :"  3عصفور ابنل وقا". مسدهما يسد  أوخبراً  إليهلمسند وتقديراً، وا

". صف المتقدموال علىنيةً  أوظاً لفل الكالم أوول ما هو في تقديره المجه أو سماال

وصـفاً رافعـاً    أو عنهبراً خمل اللفظية لعواما نهو المجرد م" :4هشام ابنوقال 

  ".زيد قائم"به، ك  لمكتٍف

 :جردان لإلسناد نحو قولكمان السماالهما نَّأوالخبر ب المبتدأ" :5وعرف الزمحشري

"وأخواتهاأ، بالتجريد من العوامل التي هي كان و"منطلق زيد خواتها وحيث، وإن .

  ."ملةجمرفوع به  سماالمنتظم به مع  سماالهو  المبتدأ: "6أبو حيانوقال 

  :   7مالك ابنقال 

        ذوعا مبتدأ زيدإن قلت****خبر ر "من اعِإذع زيد رتذر"  

 أوعنه،  امل اللفظية غير المزيده مخبرومجرد من الع سما المبتدأ:" 1قال السيوطي

 ضـم ي سـم االف" 2قدم السيوطي محترزات التعريف فقال". به وصف رافع لمكتٍف

                                                 
- ه1417(، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 58ص 2، ج3األصول في النحو، ط   -1

  ، )م1996
، تحقيق غازي مختار طليمات، درا الفكر العربي، 124، ص1، ج1اللباب في علل البناء واإلعراب، ط  -  2

  ). م1995-ه 1416(بيروت،
،تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى أحمد معوض،دار 122، ص 1المقرب ومعه مثل المقرب،، ط -  3

 ).م1998-ه1418(الكتب العلمية بيروت ،
  ).م1991 -ه 1411(،تحقيق محمد محي الدين، المكتبة العصرية بيروت،209شذور الذهب، ص  -  4
 )ط.ت.د(د الغني، المكتية التوفيقية،تحقيق إسماعيل عبد الجواد عب.  213شرح المفصل، ص -  5
( تحقيق مصطفى أحمد النحاس،مطبعة القاهرة 24،، ص2، ج1من لسان العرب، ، ط الضربرتشاف ا  -  6

  ).م1987- ه 1408
تحقيق محمد محي الدين عبد الدين عبد المجيد،مكتبة دار التراث . 157، ص1، ج2شرح إبن عقيل، ، ط -  7

 ،)م2001-ه 1426(



24 

ل في واألمن باب كان وإن والمفعول  االسمل يخرج واألوالمؤول، والقيد الصريح 

على" درهم بحسبك" نحووالثاني يدخل  ،باب ظن  الكافيجي يرى العالمة  شيخناَأن

فعال ويفيـد  األاء سمأرج والثالث يخنظراً للمعنى،  "درهم" المبتدأ نمقدم وأ ه خبرأنَّ

ل علمت ذلك فنز ِإذاو" أبوه زيد قائم" الوصف بكونه رافعاً لمكتفي به يخرج قائما من

  ".عتذرار من ذازيد ع: قلتَأن  عنهخبررِإذمبتدأ زيد وع" وقل ،هذا الحد علىالمثال 

، ثم عرض رأي شيخه الكافيجي المبتدأقدم السيوطي فيما سبق محترزات تعريف 

مبتـدًأ  " درهم"براً مقدماً وخ "بحسبك"افيجي كفقد جعل ال" بك درهمسبح"في إعراب

وهـذا  " ما قاله شيخنا هو الصـواب : "3ى فقالالسيوطي هذا الرأ اختار، ومؤخراً

 ابـن خبره، ومثله قـال   "درهم"مبتدأ و "بحسبك"فقد جعل  4مالك ابني الف رأخي

مبتدأ مجرورلفظا بالباء الزائدة مرفوع محـالً،   "بحسبك:"  6زهرياألوقال  5هشام

كم مبتـدأ  فـأي  ،)6يـة األسـورة القلم، ( چٹ  ۀ   ۀ  چ :ىقوله تعال سيبويهومنه عند 

ء بمعنى االيبأيكم خبر مقدم و و رش المفتون مبتدأ مؤخخفاألعند ، ووالمفتون خبره

  ".زائده"في 

ـ " األلفيةمالك في  ابنعترض السيوطي قول ا ، "الـخ .....ر خبـر ذامبتدأ زيد وع

ر خبـر ذامبتدأ زيد ع: األلفيةقول  :"7قوله في الكافية، قال السيوطي هعليل وفض 

 قلتَأن "أحسن منه قوله في الكافية ،"ر من اعتذرذاع زيد:  

  ظهر ستغنى بفاعٍلا وصفٌ أو    برمعنى ذو خ وُعرفم المبتدأ

                                                                                                                                            
، تحقيقق مصطفى الحسين الدشني،مؤسسة 80، ص1، ج3على ألفية ابن مالك، ط المرضيةالبهجة -  1

 ).ه 1408(مطبوعات إسماعليان، 
 .80، ص1المرجع السابق، ج -  2
، تحقيق عبد العال سالم مكرم،دار البحوث العلمية،  3، ص2همع الهوامع في شرح الجوامع، ج -  3

 ).م1975(الكويت،
تحقيق فاخر جبر مطر،دار .225، ص1، ج1والكافية والشافية والشذور والنزهة، طالنكت على األلفية  -  4

  ).م2007-ه 1428" (الكتب العلمية بيروت،
  .167، ص2شرح ابن عقيل،ج  - -  5
 .179، ص1أوضح المسالك ومعه عدة السالك على توضيح أوضح المسالك،ح -  6
ليف فضل على عبد الخالق،إشراف ومراجعة ، تنقيح وإعداد وتا96، ص1، ج1التصريح والتوضيح، ط -  7

 ).م2004 -ه 1425(عمر محمد ديارية،دار اليراع، األردن،
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 الّإ األلفيةوشرطي النوع الثاني، وليس في بيت  المبتدأ فيه بالحد ونوعي أتى ألنّه

  .المثال علىل مقتصراً واألالنوع 

ال يكون  المبتدأو" :1عصفور ابنفقال . المبتدأعن نوعي  كثيرة االًالنحاة أقووذكر 

خلفـاً مـن    أوتكون موصـوفة  َأن  بشروط، وهي الّإون نكرة عرفة، وال يكم الّإ

مقارنـة   أو ،)221البقرة،األيـة (  چ ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑچ : قولك موصوف نحو

 اسم أوإستفهام  اسمتكون  أو" أفعل من"لف والالم وهي األللمعرفة في أنها ال تقبل 

تتقـدمها أداة   أو، يكون الكالم بها من معنـى التعجـب   أو كم الخبرية، أوشرط 

 يكون فيها معنى الدعاء، أو مجروراً، أو يكون ظرفاً،َأن  خبرها بشرطأوستفهام ا

شيٌئ ما جاء بك، " وهو قليل، ومنه قولهم م آخر،المعنى كفي يكون الكالم بها  أو

تكـون   أوشـر،   الّإشيٌئ، وما أهر ذا ناب  الّإأي ما جاء بك " وشر أهر ذا ناب،

يكون الموضع موضع تفصـيل   أو م،وأ جواب من سأل بالهمزة، أومة اعنكرة ال

َأن  يجـوز فيـه  " رجل"ورجل أكرمته، ف  رجل أهنته،: الناس رجالن" نحوقولك

  ".يكون مبتدأ

إما موصوفة  ونكرة، نوعين، معرفة وهو القياس، على المبتدأ:" 2وقال الزمخشري

إما غير موصوفة كـالتي فـي    ،)221البقرة،( چڎ  ڎچ   :كالتي في قوله عز وجل

 :"4هشـام  ابنوذكر . 3صولاألالسراج في  ابن، وكذا ذكر "أرجل في الدار" قولهم

 وهو الوصف الواقع  عنه ، ومستغن"زيد قائم"الخبر ك  إلىنوعان مفتقر  المبتدأَأن

سـتفهام  ا علىيعتمد َأن  من البصريين، خفشاأل غير عند وشرطه نٍ،غم لمنفصل

  :5هكقول

        إ•••••  ووا ظعناًسلمى أم ن قوُم أقاطن ما قَ عجيب عيشُفظعنوا ينَانَط  

                                                 
  .122/123المقرب ومعه مثل المقرب، ص -  1
 .).ط.ت.د(، 166شرح المفصل، ص -  2
 .59، ص1األصول في النحو، ج -  3
  .ار الكتاب العربي، تحقيق عباس مصطفى الصالحي، د406تلخيص الشواهد وتلخيص الفوائد، ص -  4
، وشرح قطر 57، ص 1،وشواهد التصريح، ج181قائله مجهول وهو من شواهد تلخيص الشواهد، ص -  5

 .232، وشرح شذور الذهب، ص2/898، وشرح شواهد المعنى121الندى، ص
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  :1نفي كقوله أو

خلي قاطُعما ُأ علىلم تكونا لي  ِإذا  ..........  عهدي أنتمابلي ما واف  

  :2بقوله استدلفش والكوفيون بدونهما وخاأل وأجازه

  تمر ُرالطي ِإذا يٍبِهلة لَمقا  .....ً  ياملغ ُكفال تَ بٍهبنو لَِ يُربِخَ

  :مالك ابنقال 

  "انٍِذ سارَأ"أغني في فاعٌل  .. ...........  والثاني  بتدٌأـل مأوو

  "لو الرشدأوفائز " ايجوز نحو....  ، وقدفيالن ستفهامٍاكو ،وقس

  استقر اًفراد طبقاالفي سوى ن إ....َوذا الوصف خبر ،والثان مبتدًأ

له فاعل  أنوعان، مبتدأ له خبر ومبتد المبتدأَأن  مالك ابنح ضبيات السابقة واألفي 

 ،"أسـارٍ ذان "، ومثـال الثـاني  "ر من اعتذرذازيد ع"ل واألسد مسد الخبر، فمثال 

 رأى ستفهام، وهذا يوافـق ا أوي فن علىوصفاً مشتمالً  المبتدأ يكون فيهَأن  شرطه

  .جمهور النحاة

تدأ عن الخبر، في بنائب عنه أغنى الم أو فاعل، يل مبتدأ والثانأوو:"قال السيوطي

وقـس  ". أسارٍ ذان"مضمراً نحو  أوستفهام ورفع ظاهراً، ا علىعتمد اكل وصف 

وال         ، "مـروان الع أمضروب"، و"الس الزيدانكيف ج" هذا المثال نحو على

، "قاعـد  د قـائم وال زي"في " قاعد"رفع ضميراً مستتراً نحو  ِإذايجوز كونه مبتداً، 

. لـخ إ...أنتمـا  خليلى ما واٍف بعهدي: ونح )النفي(عتماد الوصف استفهام في اوك

 والكوفيون بجواز:" خفشاألال وقد ق". مروان، ومامضروب الع"غير قائم الزيدان"و

ستفهام ا أونفي  علىعتماد اكون الوصف مبتدأ وله فاعل يغني عن الخبرمن غير 

  .ين أي أصحاب الهدىتفتحب "لو الرشدأو "فائز أي ناج :نحو

                                                 
،وشرح 1/89، وشرح األشموني181،وتلخيص الشواهد1/189قائله مجهول وهو في أوضح المسالك -  1

  .121،وشرح قطر الندى ص232،وشرح شذور الذهب ص1/157التصريح
، في أوضح 1/57، وشرح التصريح182نسب لرجل من الطائيين في تخليص الشواهد، ص -  2

 .122،وقطر الندى ص162م1،وشرح أبن عقيل1/89،وشرح األشموني 1/191المسالك
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فـي  َأن  ،هعليوالثاني هو ما بعد الوصف مبتدأ مؤخر وذا الوصف خبر عنه مقدم 

سـتقر هـذا   ا .أي مطابقاً لما بعـده  ،)طبقاً(فراد، وهوالتثنية والجمع سالماإلسوى 

صف مبتدأ، وال يجوز كون الو". أقائمون الزيدون"و" أقائمان الزيدان"الوصف نحو 

 ،الظاهر تجرد من عالمة التثنية والجمع كالفعل إلىسند ُأ ِإذا ألنّهه، وما بعده خبر

ما بعد الوصف فاعالً سـد مسـد    جاز كون" أقائم زيد" فراد نحواإلن تطابقا في إف

فرد وكـذا  موالجمع المكسر كال ،مقدماً اًربوالوصف خ اًالخبر، وكونه مبتدأ مؤخر

  ."الزيدان نبأج: "ة واحدة نحوغيالمفرد والمثنى والجمع بص علىالوصف المطلق 

 المبتدأالذي له خبر، و المبتدأمالك في  ابنعرض السيوطي في النص السابق قول 

ـ  خئب عنه أغنى عن النا أوفاعل الذي له  خفـش  األي أه عـرض ر بر، كمـا أنَْ

عتماد ا غنى عن الخبر دونيكون الوصف مبتدأ له فاعل أَأن  ازين في جويوالكوف

وقـد   :2األلفيةقول :"1ي فقالأهذا الر علىستفهام، وقد علق السيوطي اأونفيٍ  على

 علـى خفش والكوفيين، والجمهـور  األ، وهو مذهب "الرشد ولأوفائز"نحو : يجوز

  .منعه

فاعل " األلفيةقول " فقال :هشام ابنبقول " فاعل أغنى"مالك  ابنرض قول عتاكما 

 ون أحسن لئال يتوهم منه متـوهم أغنى يك اًلو قال مرفوع :"3هشام ابنقال  ،"أغنى

 ابـن  فالسيوطي هنا يفضل إسـلوب  ِإذاً .اعالًف الّإالمغني عن الخبر ال يكون َأن 

ستخدام لفظ  فاعل أفضـل  اَأن  الباحث يرىَأن  غير. مالك ابنسلوب أ على هشام

  .لفظ مرفوع قد يطلق للفاعل ولغير الفاعل ستخدام لفظ مرفوع ألنامن 

 المبتـدأ :" 4السراج ابن، فقال المبتدأراؤهم في رافع النحاة واختلفت آأقوال  تعددت

  ".والخبر رفع بهما بتداءاالرفع ب

                                                 
 .226، ص1النكت على األلفية الكافية والشافية والشذور والنزهة، ج -  1
  .157، ص1شرح إبن عقيل،ج  -  2
  .226، ص1المرجغ السابق ج. - -  3
 .58، ص1األصول في النحو، ج -  4
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، كمـا  يرتفع به هعلين المبني ، فإه شيء وهو هوعلينى فأما الذي ب:" 1هقال سيبوي

 على المبتدأ فيختلفوا في العامل االنحاة َأن  2:"ريبكعوذكر ال". بتداءاالرتفع هو با

  :خمسة أقوال

الً مقتضياً ثابتاً، وهذا هو القول المحقـق  أو سماالوهو كون ، بتداءااله  أن :اأحده

   .ذهب جمهور البصريين إليهو

روي  ،إليـه  بـر خسناد الاالعامل فيه هو تجرده من العوامل اللفظية وَأن  :اوثانيه

  .عن المبرد وغيره

ـ   وهـو مـا روي عـن     ،بارخاالعنى العامل فيه ما في النفس من مَأن  :اوثالثه

  .الزجاج

  .العامل فيه الخبرَأن  :اورابعه

  .فيه العائد من الخبرالعامل  :اامسهخو

  .خيران مذهب الكوفييناألوالقوالن 

، المبتدأيرفع الخبر والخبر يرفع  المبتدأَأن  ن إلىيوذهب الكوف:"األنباري ابنوقال 

 المبتدأَأن  إلى وذهب البصرييون". مكعمرو غال"و" أخوك زيد"ان نحوعفهما يتراف

وحـده،   بتـداء االه يرتفع بأنْ فذهب قوم إلى الخبر فأختلفوا فيه، اأم.بتداءاالبرفع ب

ـ أ إلـى  وذهب آخرون معاً، المبتدأو بتداءااله يرتفع بوذهب آخرون أنْ ه يرتفـع  نْ

  .بتداءااليرتفع ب المبتدأ، والمبتدأب

  :3مالك ابنقال 

  المبتدأب خبرٍ ُعفْك راكذ  .........  بتدااالبًأ ورفعوا مبتد

  .مالك لرأي البصريين ابننالحظ من هذا البيت موافقة رأي 

 ، وأنبتداءاالمرفوع ب المبتدأَأن  وجمهورالبصريين مذهب سيبويه:" 4عقيل ابنقال 

مجردًأ من العوامـل   االسممعنوي كون  المبتدأفالعامل في . المبتدأالخبر مرفوع ب

                                                 
 .، تحقيق عبد السالم محمد هرون، الهيئة المصرية العامة للكتاب،287، ص2، ط2الكتاب، ج -  1
 .125، ص1اللباب في علل البناء واإلعراب، ج -  2
 .167، ص1بن عقيل، جاشرح  -  3
 .167، ص1، ط1عقيل، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح أبن عقيل، جبن اشرح  -  4
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 ،"بحسـبك درهـم  " حترز بغير الزائدة من مثلاو. فظية غير الزائدة وما أشبههالال

ولم يتجرد عن الزائدة  فبحسبك مبتدأ وهو مجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة،

فرجـل   ،"قـائم  ب رجٍلر"حترز بشبهها من مثل او زائدة، هعلين الباء الداخلة فإ

ـ معطوف ذلك رفع ال علىبره، ويدل وقائم خ مبتدأ، ب رجـٍل قـائم   ر"نحـو  هعلي

  ".مراةٌاو

وذهب . )اهللارحمه ( ، وهذا هو مذهب سيبويهالمبتدأوهو والعامل في الخبر لفظي 

 المبتـدأ وقيل . فالعامل فيهما معنوي بتداءاالوالخبر هو  المبتدأالعامل في َأن  قوم

الخبر َأن  ومعناهوقيل ترافعا،  .بتداءاالو  المبتدأوالخبر مرفوع ب بتداءاالمرفوع ب

ل واألوأعدُل هذه المذاهب مذهب سـيبويه وهـو   . رفع الخبر المبتدأو المبتدأرفع 

  ".  الف مما ال طائل فيهوهذا الخ

عرى من العوامـل اللفظيـة،   وهو كونه م ،بتداءاالورفعوا مبتدأ ب:" 1قال السيوطي

أو االسمعل وقيل جخبر به عنه،الًً لي كذلك روهوالصـحيح   وحده، دأالمبتخبر ب فع

  ."قتضاهما فعمل فيهماا ألنّه ،بتداءاالله وقيل ب طالب ألنّه، سيبويه هعليالذي نص 

ورد  وقيـل   لـي، أوفما ليس أقوى  ، العوامل وهو الفعل اليعمل رفعين أقوىَأن

ر ئخر وله نظااألأي كل واحد منهما رفع  ن ترافعاووقال الكوفي ،المبتدأو بتداءاالب

  ".ربيةفي الع

كمـا   .بروالخ المبتدأمالك في مسألة رافع  ابني أيما مضى رعرض السيوطي ف

مالك فـي   ابنوقد خالف السيوطي . لمسألة ذاتهاعرض رأي جمهور النحاة في ا

مـذهب   اختـار و ،بتـداء االمرفـوع ب  المبتدأَأن  مذهب البصريين القائل هاختيار

  :األلفيةقول  2فقال.برخمرفوع بال المبتدأَأن  الكوفيين القائل

  المبتدأخبر ب فعكذاك ُر......  بتدااالب ورفعوا مبتدًأ

ألن كـل واحـد    الخبر، المبتدأرافع َأن  قول الكوفيين أبو حيانو جني ابن اختار

ونظير ذلك أدوات الشرط  ،وهو المختار عندي محتاج له فعمل فيهخر وطالب لآل

  ".لة فيها النصبعام الجزم وأفعالها فهي عاملة في أفعالها

                                                 
  .82، ص1على الفية إبن مالك، ج المرضيةشرح البهجة  -  1
 .  227، ص1النكت على األلفية الكافية والشافية والشذور والنزهة، ج -  2



30 

  برخال: المبحث الثاني

 ابـن وقال  .بتدائيةاالالخبر هو الجزء المستفاد من الجملة ن إ :"1ورفعص ابنقال 

  ".غاير للصفة المذكورةمال خبر هوالمجرد المسند إليهو ال:" 2الحاجب

المحكـوم   سـم االعن به خبر هو التابع المحدث لا أن:" 3ندلسياال أبو حيانوذكر 

  ".سناداإلسبيل  لىع هعلي

  :4مالك ابنقال 

  )هي شاهدياداَألو ،بر اِهللاك( .......تم الفائدهالجزء الم الخبُرو

  "الفائدة ...المتمعصفور السابق هو الجزء  ابنمالك هذا قول  ابنيوافق قول 

" بر اِهللا " ك غير الوصف،مبتدأ  مع ئدة،الفا الخبر هو الجزء المتم:" 5قال السيوطي

  ".يادي أي النعم شاهدة لهاألو، ن بعبادهأي محس

 ، والتي لم يذكرها"مع مبتدأ غير الوصف"هذا عبارة  أضاف السيوطي في تعريفه

سيوطي عزز ال .مالك ابنلما قاله  مخالفة السيوطي وهذا يبين. األلفيةمالك في  ابن

ـ رد أو قوله الخبر الجزء المتم الفائدة:" هشام فقال ابنرده أوالفته هذه بما مخ  هعلي

 حد جزئيأ على أو المبتدأ علىصادق  هذا الحد،َأن: فينبغي .قام زيد  يزيد مع َأن

  ."في الشذور زيادةلوقد ذكر هذه ا غير الوصف، مبتدأ

 نوعين مفرد وجملة، علىوالخبر :"6الزمحشريل اقف بر إلى نوعين،قسم النحاة الخ

" مـك الغ زيـد :"ك نحـو وذل خال من ضمير ومتضمن له، :ضربين علىفالمفرد 

  ."عمرو منطلقٌ"و

                                                 
 .  122المقرب ومعه مثل المقرب، ص -  1
، للرضي، دار العلمية  28، ص1،  وأنظر شرح الكافية ج.)د،ت(،)ه1314(، األستانة4الكافية، ص -  2

  ).م1979(بيروت،
 .28، ص2رتشاف الضرب من لسان العرب، جا -  3
 .167، ص1شرح إبن عقيل،ج -  4
  .10، ص2، وانظر همع الهوامع، ج84، ص1البهجة المرضية، ج -  5
 .169شرح المفصل، ص -  6
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قسم :فالمفرد ثالثة أقسام مفرد وجملة، :قسمين إلىينقسم  الخبر 1عصفور ابنقال  

 ،"زيد حـاتم جـوداً  " :نحو وقسم ينزل منزلته من جهة المعنى ،"زيد قائم"هو نحو 

، يكونا تـامين َأن  وهو الظرف والمجرور وبشرط ل،واألوقسم واقع موقع ماهو 

رابـط   علـى يشـتمال  َأن  ويشترط فيهما ة،عليية وفاسم:قسمين إلىالجملة تنقسم 

  ".لخإ.....المبتدأيربطهما ب

  :2مالك ابنقال 

  معنى الذي سيقت له يةًأوح........لهومفرداً ياتي ويأتي جم

كنطقي اهللا حسبي وكفيبها  ......كتفىا وإن تكن إياه معنى  

 لفظـه،  علـى والمراد به ما للعوامل تسلط  لخبر،ومفرداً يأتي ا:" 3قال السيوطي

الرفع  أو ،"غالم عمرٍ زيد" ، وما عمل الجر ك"هذا زيد" معمول له ك ال افيشمل م

 َأن تي جملـة شـرط  ويأ". وه عمراًأب هذا ضارب" ك النصب أو ،"بوهأ قائم زيد"ك

سـتقالل  بـه ال ا بمعناه يربطها اسمأي  الذي سيقت له، المبتدأية معنى اوتكون ح

، "ر قفيز بـدرهمٍ الب" مقدر ك أو" زيد قائم أبوه" وهو إما ضمير موجود ك ،الجملة

). 26،األعـراف (چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  :قوله تعالى نحو إليهشير به ُأ سما أو أي منه،

ے       ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  چ  :كقوله تعالى بلفظه المبتدأويغني عن الرابطة تكرار 

  عموم الخبر يدخل  أو، )1،2، األيةالحاقة( چ

 ،الكهـف ( چگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ :تحته نحـو  المبتدأ

اهللا " ي،أي منطـوق "كنطقي"بها  المبتدأكتفى اياه معنى إوإن تكن الجملة  ،)30األية

  ".حسبي وكفى

                                                 
 .123المقرب ومعه مثل المقرب، ص -  1
 .168، ص1إبن عقيل، جشرح  -  2
  .84، ص1البهجة المرضية، ج -3
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 وقد. مالك ابنالتي ذكرها السيوطي نقالً عن  المبتدأبالخبر  جملة تلك هي روابط

  :شباه والنظائروهياالرى ذكرها في خروابط أ 1االسيوطيإليهأضاف 

1.  َأنبـالعكس   أوة منه اليجملة خ علىف بفاء السببية جملة ذات ضمير عطَي

  �  �  �ې       ېۈ        ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې       ېچ  ٹ ٹ نحــو

  ).63األيةالحج،( چ  �

  .وحده 2هشام ابنعند الواوالعطف ب .2

 َأن زيد يقـوم عمـرو  " جوابه بالخبر نحو علىيشمل ضمير مدلول  شرط .3

  ".قام

  �     �  �  �  �چ  :النائبه عن الضمير في قول طائفة في نحـو ) ال( .4

  ).41ية األالنازعات، ( چ

  .في المعنى المبتدأكون الجملة نفس  .5

قول :"4، بقوله"إلخ....ومفرداً يأتي ويأتي جملة:"3مالك ابنقول  علىعلق السيوطي 

 ويأتي جملتين في تقدير الجملة، :هشام ابنقال ".ومفرداً يأتي ويأتي جملة" :األلفية

فـي   أو ،"زيد من يأتي يكرمه:"فيجئ الرابط إما فيهما نحو وذلك الشرط والجزاء،

يغضـب   َأن زيـد ": لى نحوواأل في أو يكرمه، اًعمر ربزيد من يض"الثانية نحو

 ، بأن"ية المعنى الذي سيقت لهواح"مالك ابنقول  5عترض السيوطيا امك". عمرو

  :أمران فيه

َأن  والتحقيـق : اسـم ق ابنوقال  .أنه ال يشمل عطف الجملة بالفاء كما تقدم :لواأل

 ئـذ  الخبر مجموع الجملتين ألن العطف بالفاء ينزلهما منزلة الشرط والجزاء وحين

  .الحاجب ابن هعليبل قد يحذف كما نبه  الضمير حينئذ هو فالرابط

                                                 
  ،)م1984 -ه1405(، دار الكتب العلمية بيروت64، ص2، ج2األشباه والنظائر في النحو، ط -  1
، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة 487، ص2، ج2المغني اللبيب عن كتب األعاريب، ط -  2

 ).م1991-ه 1411(العصرية،بيروت، 
 .168، ص1شرح إبن عقيل، ج -  3
 .128، ص1النكت على األلفية الكافية والشافية والشذور والنزهة، ج  -  4
  .129، ص1المرجع نفسه، ج -  5
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ـ  متناع حذف الرابط،اوهم كالمه ربما ي:والثاني ه وليس كذلك بل قد يحذف كما نب

  ."الحاجب ابن هعلي

 اوأم:"1عصفور ابنفقال  .المبتدأالً في تحمل الخبر المفرد ضمير ارد النحاة أقوأوو

ضـمير عائـد    علىفإنه يشتمل  مشتقاً، أومجروراً،أوالخبر المفرد فإن كان ظرفاً 

جز كان مرفوعاً، لم ي َأن والضمير ذلك، وإن كان جامداً لم يحتج إلى ،المبتدأ لىع

ضافة اإلكان مخفوضاً بوأن  في الشعر، الإوإن كان منصوباً لم يجز حذفه  حذفه،

" بحرف جر جاز إثباته و حذفـه نحـو قولـك     اًفوضوإن كان مخ ،لم يجز حذفه

تهيئة العامل للعمل، وقطعـه   إلى ؤدلم ي ما أي منوان منه، ،"السمن منْوان بدرهم

  ".مررت زيد" عنه،  اليقال

 السراج إلـى  ابنوذهب  .وجملة هذا تقسيم الجمهور الخبر مفرد:" 2أبو حيانقال 

 الظرف والمجرور قسم برأسه وليس من قبيل المفرد وال من قبيـل الجملـة  َأن .

تق متحمل ضميراً وغير والمشوالمفرد مشتق،  أنه مذهب حسن، علي أبو ،وزعم

 في محمل خاص، ولو يرفع الظاهر،َأن  متحمل ضميراً هو ما صح لهالو .متحمل

وغير المتحمـل   .فضٌلأ وزيد ،مضروب وزيد ،فائم في لغة ضعيفة مثال زيد أو

وغير المشتق يجري مجرى المشتق نحو الصفات  حكه،ض زيدو ، هذا مفتاح :نحو

 قرشـي :وحن معنى المشتق ضمنوجامد  عي،وذّرشع ولُجالتي ليست بمشتقه نحو 

د لم يضمن معنى موجا في تحمله الضمير، بمعنى شجاع فحكمه حكم المشتق وأسد

نصـاف  اإلمالك عن الكسائي أنه يتحمل الضمير ونقل صاحب  ابنفنقل  المشتق،

  ".الكسائي وحده الّإنه مذهب الروماني والكوفيين أوصاحب البسيط 

 المبتدأجوزون تضمن الخبر ضميراً يرجع إلى الكوفيين يَأن  3األنباري ابنوذكر 

ذهـب   إليـه و وعمرو غالمك، أخوك زيد :وحضاً نحاً ماسمكان الخبر  ِإذاوذلك 

  .بن عيسى من البصريين وأن جمهور البصريين ال يجوزونه علي
                                                 

 .125/126المقرب ومعه مثل المقرب، ص - -  1
  .45/46، ص2رتشاف الضرب من لسان االعرب، جا  -  2
 .64، ص1سائل الخالف، جمفي  نصافاال -  3
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قولك هذا ن َأ :اأحده جهأورأي الكوفيين السابق بأنه فاسد لثالثة  1وصف العكبري 

  .ر كما ال يعمل في الظاهرال يصح تحمله الضمي فزيد مبتدأ وخبر،زيدٌ 

  . يقع صفه فلم يكن في ضمير ه الأنَّ: اوثانيه

  ".العمران أبواه زيد" في العدد كقولك المبتدأقد يخالف : اوثالثه

  :2مالك ابنقال 

  نكتَسُم و ضميرٍهو ذُشتق فُُي........ نإو ،فارغٌ الجامُد رُدوالمفُ

  الَــصحاه له ُمـما ليس معن .......تال يثُـاً حـمطلق ُهرِزِنْبوَأ

  .مالك جمهور البصريين في رأيهم السابق ابنهنا وافق 

 مـا  )كما قال في شرح الكافيـة ( والخبر المفرد الجامد والمراد به:"3قال السيوطي

 ،ر عند البصرييني خال من الضميأ فارغٌ يتضمن معنى فعل وحروفه، ليس صفة

ة، وذلك يعلالفا علىألن تحمل الضمير فرع عن كون المتحمل صالحاً لرفع ظاهر 

يشـتق   نأنه يتحمله، وأ ن إلىووذهب الكوفي ما هو معناه، أوالفعل  علىمقصور 

أي شجاع فهو ذو ضمير مسـتكن أي   ،"سدهذا أ "ول بمشتق كَؤي أوالخبر المفرد 

ما هـو   علىفإن رفعه لم يتحمل، وإن جرى  ع ظاهراً،لم يرف ِإذاهذا . مستتر فيه

مـن   نمأي الضمير وجوباً مطلقاً سواء َأ" زنهوأبر "فله حكم ذكره بقوله  الإو له،

 أي مبتدأ ليس معنـاه، " ما"من، حيث تلي أي وقع ذلك الوصف بعد ؤي لم مَأبس لال

ي كـان  إ ،لغيرهله، أي للمبتدأ محصالً، بل كان محصالً  صفأي معنى ذلك الو

ها زيد هند ضارب" ، و"ه هوزيد عمرو ضارب" غير من هو له ك علىوصفاً جارياً 

  ".ه المصنف في الكافيةاختارن اللبس ومَأ ِإذاستتار االوأجاز الكوفيون ". هو

بين السيوطي فيما سبق آراء جمهور النحاة من كوفيين وبصريين في مسألة تحمل 

 يأمالـك لـر   ابـن  اختيـار ، كما وضح المبتدأ على يراً يعودالخبر المفرد ضم

                                                 
 .136، ص1علل البناء واإلعراب، جاللباب في  -  1
 .170، ص1شرح إبن عقيل، ج -  2
 .85/86، ص1البهجة المرضية، ج -  3
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مالـك   مد من الضمير مشيراً إلى ما كتب ابنلو الخبر المفرد الجاخفي  البصريين

مالـك   ابـن "عترض السيوطي قول وا. والتسهيل شرح الكافية الشافية: هفي كتابي

  :ورفيه أم" امد فارغجوالمفرد ال:" األلفيةقول :1بقوله ،"والمفرد الجامد فارغ

 علىالكالم  علىالمفرد  علىيقدم الكالم َأن  كان من الالئق :هشام ابنقال  :لواأل

  .لى بالتقديمأوألن المفرد الجملة، 

 ابـن وأجاب  ،ذااال يدرى من م ِإذ يناً لمراده،بِليس م" فارغ"قوله َأن  قيل :الثاني

غ مـن  ربين المراد فـا " يشتق فهو ذو ضمير مستكن وإن" بأن قوله:اسمالق

  .مقابله ألنّهالضمير 

أي " زيـد أسـد  :"ل بمشتق فإنه يتحمل الضـمير  أولجامد ما ايستثنى من  :الثالث

  ".والتسهيل ذكره في الكافية شجاع،

في الكافية  اختارو ، هو مذهب البصريين،"ه مطلقاًوأبرزتَّ :"وقوله:2قال السيوطيو

وصرح فـي شـرح    ن اللبس،أم ِإذاستتار االلتسهيل مذهب الكوفيين،أن يجوز وا

 المغ"نحو  ف اللبسيخ ِإذا يبرز فيه الضمير ن القول في ذلك كالوصفالتسهيل بأ

  .ضرب الغالميزيداً َأن  ردتأ ِإذا ،"ه هويضرب زيٍد

شـرح الكافيـة   : لنفسه واضحاً فيما ذكرة في كتابيـه لك ام ابنوهنا يبدو تناقض 

  .والتسهيل

يقع الظرف والجـار  :" 3أبو حيانخبراً قال والمجرور بحرف  وعن وقوع الظرف

 اسـم في الدار، والعامل فيه  وبكر أمامك، زيد:والمجرور التامين خبراً للمبتدأ نحو

إظهـار   4ريكبوأنكر الع". مطلقاً أي كائن أمامك، وكائن في الدار هفاعل من كون

 ن خبراً،كا ِإذاالعامل في الخبر الظرف، فقال ال يجوز إظهار العامل في الظرف 

ڱ  ڱ  ں  چ       :فاما قوله تعالى .،فلم يجمع بينهما للعلمذكر الظرف نائب عنه ألنّه

                                                 
  .231، ص1، ج1النكت، ط -  1
  .235، ص1، جالمرجع نفسه  -  2
 .54، ص2إرتشاف الضرب من لسان االعرب، ج  - -  3
 .141، ص1اللباب في علل البناء واإلعراب، ج -  4
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ار رسـتق االال  معنى السـاكن، ب، فمستقر فيه )40يةاأل،النمل( چں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  

  ".الذي هو مطلق الكون

فهـم بـدون   يكون عام  ألنّهويجب عند الجمهور حذف المتعلق :"1وقال الخضري

  ".رهذك

  مجـروراً،  أو اًالخبر يقـع ظرفـاً، وجـار   َأن  :"ندىفي قطر ال 2هشام ابنوذكر 

والصحيح :" 3فقال ضح المسالك رأي البصريينأوفي  اختارو ومتعلقهما محذوف،

  ."الخبر متعلقهما المحذوفَأن  في الحقيقة

  :4مالك ابنقال 

وا ُروأخبستقرا" أو "نئكا"معنى  ينوان ....بحرف جرٍأو بظرف"  

   .خبار بالظرفاإلي البصريين القائل بتقدير محذوف عند مالك هنا رأ ابن اختار

بحـرف   أو" أسفل منكم والركب:"نحو بظرٍف المبتدأوا عن وأخبر:"5لسيوطيقال ا

 أوفاعل  اسمين أي مقدرين له متعلقاً واحال كونهم ن" ِهللا مدحال"ك ةجر مع مجرور

 ما فيه معنى كـائن،  أور قاست أو ،كائناً االوال يكون هو الخبر في الحقيقة،  فعالً،

ـ     .وجد ونحوهماو،  "ثابت" ك استقر  أو  ذوقال يجب حـذف هـذا المتعلـق وش

  :هريح به في قولصالت

  كائن ونِة الهوحُبحُب يدلانت ف ... نُهي وإن موالك عز نإ زك العلَ

ـ ا هب تقديرالمصنف لوجو ختيارافاعل وهو  اسمدر قَُأن  ثم  ِإذاو ا بعـد إمـا،  تفاقً

الً وهو فعدر وإن قُ فهو من قبيل المفرد، يالهما الفعل،إمتناع اإلالفجائية، لمفاجئة 

  ". تكون جملةَأن  وجوب تقديره في الصلة للزومل 6الحاجب ابن ختيارا

                                                 
 .69، ص1ج، 1حاشية الخضري، ط -  1
، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،مطبعة السعادة،مصر، 165، ص11قطر الندى وبل الصدى، ط -  2

  ).م1963-ه1383(
 .142، ص1، ج6أوضح المسالك، ط -  3
 .174، ص1بن عقيل، جاشرح  - -  4
  .78، ص1البهجة المرضية، ج -  5
بياي علوان العليلي، دار النجف ، تحقيق موسى 174شرح الوافية الكافية نظم الوافية، ص -  6

 ).م19980 -ه 1400(األشرف،
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مالك في  ابنعترض قول اه غير أنالسابق  ابن مالك في النص السيوطيلم يخالف 

الكافية والتسهيل  :خرى مثلاُأل، بأقواله في كتبه "لخإ.....ظرٍفواخبروا ب " ةلفياأل

 أووا بظـرف  خبروأ:"قوله:"1ا فقالهعليثم وازن بين آرائه في هذه الكتب ثم علق 

  :فيه أمور" لخإ.....بحرف جر

 بـار بالنـاقص،  خاإليجوز  فال سهيل،يكونا تامين كما في التَأن  شرطهما :لواأل

  .فادةاإله في الكافية بشروط وعبر بدل

 ابنالخبر في الحقيقة العامل فيهما الهما وهومذهب َأن  في التسهيل اختار :الثاني

أنهما الخبر في الحقيقة  إلىكثرون األوجني  ابنو يوذهب الفارس كيسان،

  .وفي تحمله الضمير ملهالف جار في عخوأن العامل صار نسياً منسياً وال

هـذا  َأن  2يعـيش  ابـن ذكر   نه ال يجوز إظهاره،يشعر بأ" ينوان : "قوله :الثالث

نه يظهـر  أ جني وذكره في التسهيل وشرحه ابنوجوزه  مذهب الجمهور،

  .بقلة

تار عنده في سـائر كتبـه   خالمَأن  الفاعل والفعل، مع سماي بين تقديم وس :الرابع

وقد  الفعل،ر يمذهب الجمهور تقدَأن  الحاجب ابنوذكر . الفاعل سماتقديم 

  .الحاجب في الكافية والوافية ابنه عليمشى 

پ  ڀ     ڀ  ڀ   چ  :الفجائية نحـو " ِإذا"و" إما"الفاعل بعد  اسميتعين تقدير  :امسخال

ما ال يليهما فعل، ألنّه ،"فزيد راأما في الد"، )21يونس،(چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٺڀ

فـي بقيـة    ه مـن ترجيحـه  اختارموجها به ما  ذكرهما في شرح الكافية،

  .ر مؤخراًدبأن الفعل يق 3هشام ابنالمواضع، ومنعه 

ه اختيـار وصرح ب العامل في الظرف والمجرور هو المقدر،َأن  هظاهر :السادس

َأن  ،و متقدمي أهل البصرة ويهمذهب سيبَأن  4يعيش ابنذكر . في التسهيل

                                                 
 .235، ص1النكت على األلفية الكافية والشافية والشذور والنزهه، ج -  1
  .  90، ص1عيش المفصل، جيشرح أبن   -  2
  .62، ص1، وبنظر شرح الكافية للرضي، ج4، ص2الكافية في النحو، ج -  3
  .82شرح المفصل، ص -  4
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 في الخبـر العمل َأن  قاعدة على، وهو الجاري المبتدأنما هوإالفاعل فيهما 

  .الظرف ال متعلقه ةوأن الخبر في الحقيق ،المبتدأ

قال فـي   .وصرح به في التسهيل لكونه المطلق ، الإيقدر  الأنه  ظاهره :السابع

المغني وهو شرط لوجوب الحذف وقد يقدر الكون الخاص لدليل ويكـون  

ک  ڑ           ڑ  ک  چ  :قوله تعـالى  ًأ ال واجباً ومنهذاك جائز ِإذالحذف 

يقتـل، ال   أوالتقدير مقتول . )178البقرة،( چگ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  کک

وفيه  يقدر مع ذلك مضافين أي قتل الحر كائن بقتل الحر،َأن  الإم هكائن الل

  .تكلف

 أوُأريـد الحـال   َأن  قدر الفعل قدر بصيغة المضارع ِإذا 1هشام ابنقال  :الثامن

وقد أغفلوه  .وهذا هو الصواب ،المعنىُأريد  ِإذاستقبال وبصيغة الماضي اال

 ِإذاو(ُأريـد المعنـى،  َأن  )كان ِإذ(إن التقدير."زيداً قائما يضرب":في مسالة

 ألنّـه فإن جهل المعنى قدر الوصـف   وال فرق، ستقبال،االريد ،إن ُأ)كان

ومن ذلك صورة يترجح فيها تقدير الوصـف وهـو   . صالح لألزمنة كلها

  .مر التاسعاأل

مما يجب التنبيه له :في حاشية الكشاف) ه 791وفيت(ل الشيخ سعد الدينقا :التاسع

بمعنى حصل وثبـت   ،ةكائن فهو من التام أوقدر في الظرف كان  ِإذاأنه 

لكان الظرف في موقع الخبر  الإو )لناقصةال ا  (ه لغوإليوالظرف بالنسبة 

  .بتقدير كان أخرى وتسلسل التقديرات

وقـد   الظرف، علىيقدر مقدماً َأن  ،2هشام ابنه وذكر لم يبين موقع تقدير :شراعال

: ل نحووألاف .وما يقتضي إيجابه يعرض ما يقتضي ترجيح تقديره مؤخراً،

أما فـي  :، والثاني نحوالمبتدأيتأخر عن َأن  ألن أصل الخبر .زيد في الدارِ

َأن  ويلزم من قدر المتعلـق فعـالً   :قال .يليها الفعل ال األن أم ،فزيد الدارِ

 علـى كان فعـالً اليتقـدم    ِإذاألن الخبر  يقدره مؤخراً في جميع المسائل،

  .المبتدأ

                                                 
 .585يب، صمغني اللب -  1
  586نفسه، ص -  2
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أنه يتحمل ضـمير   علىوالبصريون  تحمله الضمير، علىلم ينص  :عشرالحادي 

  .تقدم أم تأخر ِإذاكالمشتق  المبتدأ

ل فقـا  .الجثـة  المبتـدأ الزمان خبراً عن  اسمالً كثيرة في وقوع اقوأ رد النحاةأوو

كانت الجثة غير  ِإذا خبار بالزمان عن الجثة لعدم الفائدة،االإنما لم يجز :1العكبري

أردت مستقراً غـداً ال   ِإذا اً،دغ دقولك زيَأن  ترى الأمختصة بزمان دون زمان 

بما  فلو قلت يقدر الخبر وعلم السامع بذلك ثابت، ل زمان،كهو مستقر في  ِإذيفيد 

ـ قادم قيل إنما يضمر  أوغني،  أور ح :هو مختص به نحو قولك دليـل وال   هعلي

  . واحد من هذه علىدليل 

براً لـه  خيكون ظرف الزمان َأن  كان جثة لم يجز ِإذا المبتدأَأن  :2يمريضوقال ال

الزمان خبراً عن جثـة   اسموذهب الجمهور أنه ال يقع :"3أبو حيان قال .لقلة الفائده

ـ  ليامن قولهم  الوأووت . بفيمن الظرف منصوباً أم كان مجروراً  اً دوم خمـر وغ

يكون فيه َأن  وأجاز ذلك قوم بشرط... والرطب شهري ربيع والهالل الليلة، أمر،

جواز ذلـك   إلىوذهب بعض المتاخرين  جاء الحر، ِإذاالطيب : معنى الشرط نحو

      :للجثـة نحـو   اًبرخجاز وقوعه  "في" وصفت الظرف ثم جررته ب ِإذاأفاد و ِإذا

 المبتـدأ وقوع الظرف خبرا عـن   4السراج ابنوكذا منع  ."نحن في يوم صائف"

حـذف   علـى ان ك ِإذاالزمان عن الجثة  اسمنه قد يخبر بأهشام  ابنر وذك. الجثة

م خمر أي شرب الخمر، والليلة الهالل أي يوم ظهوره ورؤيته، ليوا :مضاف نحو

  .5الحالة في الشذور و قطر الندى هولكنه قد منع هذ

  :6مالك ابنقال 

                                                 
 .141، ص1، ج1اللباب في علل البناء واإلعرابط - -  1
 .10، ص1، ج1التبصرة والتذكرة ،سبق ذكرة، ط -  2
 .55، ص2،، ج2إرتشاف الضرب من لسان االعرب، ط -  3
  . 69، ص1األصول في النحو، ج -  4
 .191، ص1تخليص الشواهد وتخليص الفوائد، ط -  5
 .177، ص1، ج1قيل،مشرح ابن ع - -  6
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  رابِخَأفد فُي وإن ثةعن ُج .........راَبخَ زمانٍ اسم وُنيكُوال

يـوم   زيـد "يقال  فال جثة، أن مبتدع براًخزمان  اسمن يكو وال:" 1وقال السيوطي

 اسـم كان  أو والزمان خاصاً، ،عاماً المبتدأخبار به بأن كان د اإلفوإن ي ،" الجمعة

، كنحن في شـهر كـذا   "فاخبرا"وقوعه وقتاً دون وقت  المعنى في اسمالذات مثل 

  ."اريأ والورد في

 المبتـدأ بار بظرف الزمان عن خاإلمنع  علىنرى فيما سبق اتفاق جمهور النحاة 

خبار بظرف الزمان اإلمالك لجمهور النحاة في إجازته  ابنالجثة كما نرى مخالفة 

  .فادةاإلعند 

خبـار بـه عـن    اإلعن  كرهذاِ م ":2فقالمالك السابق  ابنعترض السيوطي قول ا

رد واوأن م المنع مطلقاً، علىوالجمهور  ي بعض المتأخرين،أر فادة،اإلالجثة عند 

وكـذا   أطلق في الكافية المنع ولم يستثنولذا  حذف مضاف،  علىل أوعن ذلك مت

  ."هشام في الشذور والقطر ابن

 ابناله كما نالحظ تناقض مالك فيما ق بننالحظ في هذا النص مخالفة السيوطي ال

فـادة  اإلبار بظرف الزمان عن الجثة عنـد  خاإل األلفيةمالك لنفسه حيث أجاز في 

  .3ومنع ذلك في الكافية

 :لهاأو .أقسام ةثالث إلىوتأخيره عنه  المبتدأ على هتقديم إلىوالخبر ينقسم بالنظر 

   .ره عنهوتأخي المبتدأ علىقسم يجوز فيه تقديم الخبر 

من  ومشنوء ،تميمي أنا: كقولك المبتدأ علىويجوز تقديم الخبر :"4خشريقال الزم

  ).21يةاالسورة الجاثية،( چ  �  �   �  ��  �  �چ  :وقوله تعالى يشنؤك،

ـ  ِإذا المبتدأ علىأنه يجوزتقديم الخبر :"5عصفور ابنوذكر  يكـن هنـاك مـا     مل

لخبر ويجوز نحو في خير اتأ األصلن إ :1الحاجب ابنذكر  مثلهو .هيستوجب منع

                                                 
 .88، ص1، ج3البهجة المرضية، ط -  1
  .23، ص2،وانظر الهمع، ج238نص1النكت على األلفية الكافية والشافية والشذور والنزهه، ج -  2
  .348، ص1شرح الكافيه الشافية، ج - -  3
 .38، ص1شرح المفصل، ج -  4
 .128، ص1المقرب ومعه مثل المقرب،سبق ذكرة،، ط -  5



41 

ألن  رافعـه،  علىليس في الدنيا مرفوع يجوز تقديمه :2جني ابنوقال  .داره رجٌل

مـا معـاً   هعليفلم يتقدم الخبر ً جميعا بتداءاالو المبتدأوحده إنما  المبتدأ رافعه ليس

تقديم الخبر  3هشام ابنوأجاز  ".فهذا ال ينتقص المبتدأأحدهما وهو  علىوإنما تقدم 

البصـريين   إن:4األنباري ابنوذكر . تأخيره أوقد فيه ما يوجب تقديمه فُ ذاِإوذلك 

  ".يجيزونهن فال وأما الكوفي ،هعلي المبتدأيجيزون تقديم خبر 

  :5مالك ابنوقال  

  رارال ض ِإذوا التقديم ُزوجو........ؤخراأن تُخبارِاألفي  األصُلو

ا وصف في المعنى للمبتدآت ألنّه تؤخراَأن  خبارألالفي  األصلو:" 6قال السيوطي

ال ضرر حاصـل   ِإذ ت،المبتدأ علىوجوزوا التقديم لها  فحقها التأخير كالوصف،

  ".ت التقديمآالمبتدفي  األصلَأن  هم من كالمهوفُ بذلك،

 مالك و رأي جمهور البصريين وبعض النحاة ابنبين رأي  اًهناك اتفاقَأن  نالحظ

السيوطي لم يخـالف  َأن  كما نالحظ ،المبتدأ علىلخبر المتاخرين في مسالة تقديم ا

  .في المسألة نفسها إليهمالك فيما ذهب  ابن

 اسـم  أوشرط  اسم المبتدأيكون َأن  وهو:"7عصفور ابنير الخبر فقال ختأ في أما

ـ  يكون المب أو التعجبية، ام أو،ةكم الخبري أواستفهام،  يين فـي  واتدأ والخبـر متس

مخبـرا عنـه    أو ضمير شأن، أومشبها بالخبر، المبتدأيكون  وأوالتنكير، تعريفال

قـد اسـتعمل    المبتدأيكون  أو ،المبتدأ علىبفعل مرفوعه مضمر مستتر فيه عائد 

 المبتدأَأن  :"8بالحاج ابنوذكر  ".مجراه كالم جارٍ أو، خبره مؤخرا عنه في مثلٍٍ
                                                                                                                                            

  .88، ص1الكافيه للرضي، ج شرح -170
، تحقيق محمد على النجار،مطبعة دار الكتب المصرية، 385، ص2، ج2الخصائص، ط -  2

  ).م1955-ه1374(القاهرة،
  .216، ص1أوضح المسالك، ج -  3
  . 72، ص1، جنصافاإل -  4
  ا. 188، ص1، ج1بن عقيل،ماشرح  - -  5
 .91، ص1، ج3البهجة المرضية، ط - -  6
 . 127، ص1معه مثل المقرب ،، طالمقرب و --  7
  .97، ص1شرح الكافيه، ج -  8
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كانتـا   أو ،؟خـوك أمن  :ما له صدر الكالم مثل علىكان مشتمال  ِإذايجب تقديمه 

الخبر َأن  ونفهم من قوله ،"زيد قائم" :نحو كان الخبر فعالً أو يتين،وامعرفتين متس

ويجب هـذا   تأخير الخبر، األصلو:"1أبو حيانوقال  .خيره في هذه الحالهأيجب ت

فضل منك أفضل أ: ا نكرتين نحوكان أو زيد أخوك، :معرفتين نحو اكان  َأن األصل

  ."شعراً زهير زيد" نحو المبتدأخبر بال اًمشبه أو مني،

" زيد قـائم "ك األصلخير وهو أالت حداهاإت االللخبر ثالث حَأن  هشام ابن ذكرو

  :ربع مسائلأويجب في 

ـ  أوكانا معرفتين،  ِإذابالخبر وذلك  المبتدأاف التباس يخَأن  :حداهاإ يين وال أومتس

  ".زيد أخوك، وأفضل منك أفضل مني" قرينه نحو

  .هابن قائم أو، قائم خالف زيدام، بق زيد:بالفاعل نحو المبتدأ سيخاف التبا أن:ثانيها

ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  :نحـو  أوإنما أنت نذير،:نحو الإيقترن ب نأ:ثالثها

  ).144،آل عمران( چچ

من في "و ،"ما أحسن زيد:"مستحقاً للصدارة أما بنفسه نحو المبتدأيكون َأن  :رابعها

الم ع :عنه نحو متأخراً أو لزيد قائم، :نحو هعليأم بغيره إما متقدما  ،"الدار

هنـا   المبتدأالذي يأتيني فله المكافأة، فإن :مشبهها به نحو أو من في الدار،

 األشمونيوكذلك ذكر  .الشرط لعمومه واستقبال الفعل الذي بعده اسممشبه ب

  .2شرحهفي 

  :3مالك ابنقال 

  عادمي بيان ،نكراو ،رفاًُع......انءزوي الُجيستَحينَ  عُهنَامفَ

  ارنحصُم   ُهقصد استعمالُ أو........براخا الفعل كان م ِإذاكذا 

  الزم الصدر كمن لي منجدا أو........،بتداالدى الم  اًكان مبتد أو

  .واقوال النحاة سالفة الذكرهذا مالك  ابنبين قول  هناك توافقاًَأن  نالحظ

                                                 
 .41، ص2،، ج2رتشاف الضرب من لسان االعرب، طا -  1
، تحقيق عبد الحميد السيدمحمد عبد الحميد،المكتبه األزهرية للتراث، 279، ص1شرح األشموني، ج -  2

 ،.)ت.ط.د(
 .191، ص1، ج1شرح إبن عقيل،م -  3
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 َأن بشرط كراًونُ رفاًان عءأي تقديم الخبرحيث يستوي الجزفامنعه :"1السيوطيقال 

  :فإن كان ثمة قرينة جاز كقوله لتباس،ك لالصديقُ زيد:بيان نحو يكونا عادمي

ونَنْبأو نُا باِئنَبنابناتُنا و ....ن وُهنُباأل ِلاالرج اُءنابباعد  

ائه وبناته فهم في الحب بنأده وأسباطه أي بني القائل في مقام بيان أحفاَأن  ورهلظ

ما الفعـل الرافـع    ِإذاوكذا يمتنع تقديم الخبر  .ائنا مبتدأ وبنونا خبربنأفبنو  كبنيه،

فان رفع ضـميرا   بالفاعل، المبتدأاللتباس  زيد قام،: كان خبراً نحو المبتدألضمير 

ــ ــارزا ج ــوـب ــديم نح ــ :از التق ــدانـقام  چڤ  ڤ   ٹ  ٹ  چ  ٹ ٹ و" ا الزي
الناظم بـأن   ابنشرح  علىعترض والدي في حاشيته اكذا قيل و، )3ية،األنبياءاأل(

بـر  خقصد اسـتعماله أي ال  أو لتقاء الساكنين فيقع اللبس بالفاعل،ذف الحلف ياأل

أي لـيس  " شاعر الّإما زيد " أو، "إنما زيد شاعر" فيه ك منحصرا يعنى محصوراً

كان الخبر مسندا لمبتدأ فيـه   أو. وهم عكس المقصوديجوز التقديم لئال يت الغيره ف

كـان   أو فال يجوز التقديم ألن الالم لها صدر الكـالم،  لزيد قائم:نحو بتداءاالالم 

  ."من وافد وفتى ،)من لي منجداً(بسبب ك  أوالزم الصدر بنفسه،  لمبتداً امسند

 منع تقديمـه  أووجوباً  مالك في تاخير الخبر ابنفيما سبق رأي  عرض السيوطي

 أو: (األلفيةقول :"2عترض بعض أقواله ومن ذلك قولهاثم  هعليوعلق  المبتدأ على

يرفع الضمير المستتر فلو َأن  :3شرطه كما في الكافية الكبرى....) كان الخبر فعال

 الّإزيد ما قام  :المنفصل نحو أوالزيدون قاموا،  أو الزيدان قاما، :رفع البارز نحو

وجواز التقـديم   جاز التقديم في الصور كلها، ،زيد قام أخوه :ر نحوالظاه أو هو،

 )رحمه اهللا(أطلقه الجمهور وخصه والدي  قاموا، والزيدون في مثل الزيدان قاما،

 لف لمالقاة الساكن،األالسامع لسقوط  علىلتباس االبالجمع ومنعه في المثنى لبقاء 

منع مطلقاً فـي المثنـى   لا 4رضىال اختارو الناظم، ابن علىذكر ذلك في حاسيته 

  ".المفرد علىلهما  الحموالجمع 
                                                 

 .91، ص1، ج3البهجة المرضية، ط -  1
، 1،وأنظر البهجة المرضية، ج247، ص1النكت على األلفية الكافية والشافية والشذور والنزهةة، ج -  2

 91ص
 .1،365شرح الكافيه ، ج -  3
  .33، ص2،وهمع الهوامع، ج98، ص1شرح الكافيه،ح -  4
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 :قـال بعضـهم  :"1فقال)قصد استعماله منحصرا أو (األلفيةقول  السيوطي اعترض

". س مجيئـه حكى في مثل ذلك من الفاعل والمفعول خالفا لم يحك مثله هنا والقيا

و داخل فـي قولـه   ه:"2بقوله، "ابتداءوكان مسندا لدى الم ": األلفيةعترض قول او

يقتـرن  َأن  وهي األلفيةتت اى حذفه وبقى صور فاألولالزم الصدر فكان  أوبعده، 

  ".ه في الكافية الكبرى وفي التسهيلكرله المكافأة، ذفالذي يأتي :الخبر بالفاء نحو

يلتزم تقـديم  :"3، قال الزمخشريالمبتدأ علىوفي القسم الذي يلتزم فيه بتقديم الخبر

  ".في الدار رجل:نكرة  والخبر ظرفا نحو المبتدأقع الخبر فيما و

كـم   أو ستفهام،ا اسمكان الخبر  ِإذاوباً وذلك جقدم ويأن الخبر :4عصفور ابنذكر 

اً مجـرور  أو كون خبرها ظرفـاً  الّإ نكرة ال مسوغ بها، المبتدأكون  أو ،الخبرية

 شيء في الخبر، علىد اتصل به ضمير يعود ق أو ومعموليها،َأن  أو ا،هعلي متقدماً

  ". كالم جار مجراه أوفي مثل  المبتدأ على قد يكون الخبر قد استعمل مقدماً أو

هام له صـدر  ستفاالألن  لزم تقديمه، اًكان استفهام ِإذا رالخبَأن  ":5ر العكبريذك

لعكسـت   ستفهاماال علىولو قدمت المستفهم عنه  كان معناه فيما بعده، ِإذا الكالم،

حرف جر نحو  أوكان نكره  ِإذاالنكره  المبتدأ علىيقدم  رالخبَأن  ما ذكرك .المعنى

ثـم   وأن الخبر منتظر وبالتقديم، تقد صفه،يعَأن  ازجخر للو ُأ ألنّه له مال، :قولك

  .يزول هذا الظن

مضـاف   أو ن زيدأي :داة استفهام نحوأكان  ِإذاقديم الخبرويجب ت:"6أبو حيانقال 

كيف  زيد ،هما أجازانفإ خفش والمازني،لأل خالفاً .أي يوم السفر ، صبح:ا نحوإليه

وخلفـك   في الـدار رجـل،  :نحو بالنكرة بتداءاالمصححا تقديمه  أو وعمرو أين،

  .إمرأة

                                                 
 .247، ص1النكت على األلفية الكافية والشافية والشذور والنزهه، ج -  1
 .46،وانظر تسهيل الفوائد وتكملة المقاصد، ص248ص نفسه، -  2
 .178، ص1شرح المفصل، ج - -  3
 .128المقرب ومعه مثل المقربة، ص -  4
 .144/145، ص1اللباب في علل البناء واإلعراب، ج -  5
 .43، ص2رتشاف الضرب من لسان االعرب، جا -  6
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  :مواضع ةربعيجب تقديم الخبر في أ:" هشام ابنقال 

  .ماٌل كوعند رجٌل ارفي الد :قولك نحو ظاهر لبسيوقع تأخيره في َأن  :أحداها

نمـا  إ: معنى نحو أو تباع أحمد،ا الّإمالنا  :لفظاً نحو الّإب المبتدأيقترن َأن  :ثانيها

  .زيد كعند

زمهـا  مال إلـى مضـافاً   أو ، أيـن زيـد  :ونح ةصدريميكون الزم الَأن  :ثالثها

  .ي يوم سفركأصبيحة :نحو

ک  گ  چ:تعالى بعض الخبر نحو قوله على المبتدأيعود ضمير متصل بَأن  :رابعها

  . )24يهاالسورة محمد،( چ گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ

فـي   األشـموني وزاد  . عةرباألع ضالموا ههذ علىفي حاشيته  1يذكر الخضرو

وصـلتها  َأن  المبتدأكان  ِإذاوكذا يجب تقديم الخبر، :"2فقال خامساً شرحه موضعاً

 إن "بالمكسـورة  المفتوحة " نِإ"لتبست ال المبتدألو قدم  ِإذ، نك فاضٌلّأعندي :نحو

  ."لعل" في المؤكدة بالتي هي لغة"

   :3بن مالكاقال 

ونحو عندي درهم نطَولي و....... ُملتزم الخَ ُمفيه تقدبر  

  ربخَبِ بيناًُم مما به عنُه.. ........ضمُرُم هعليعاد  ِإذاكذا 

  راينص ُهكأين من علمتُ ..........االتصدير ُبيستوجِ ِإذاكذا 

خَوقدِّ ورِالمحُص بركَ ...........بداًَأ محمداَأ اُعـباتِّ االّالنا م  

لة كما قال جم أو  اًمجرور أو اًنكرة والخبر ظرف المبتدأكان  ِإذاو :"4قال السيوطي

نه فاعلم أ وقصدك غالمه رجل،، رولي وط ،عندي درهم:نحو ،في شرح التسهيل

عـاد   ِإذاكذا يجب تقديم الخبر  .بالنكرة بتداءالمسوغ لال ألنّهملزم فيه تقديم الخبر 

                                                 
 ،) م1989- ه 1409( يروت،،  دار الفكر،ب53، 1حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، ج -  1
  .285، ص2شرح األشموني، ج -  2
  .197، ص1، ج1شرح ابن عقيل،م - -  3
 .93، ص1البهجة المرضية، ج -  4
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 فـي  :نحو ينا بخبربم عنه ي من مبتدأ بهأ ،)مما مضمرٍ(سه البِم علىي ، أهعلي

  .ورتبةً متأخر لفظاً علىعاد الضمير  رخلو ُأ ِإذ .الدا ر صاحبها

، "المبتـدأ لمتعلق ضمير في  أو "الحاجب في هذة المسالة ابنعبارة :1قال السيوطي

المتعلم، ولـو   علىلقة غعبارة  هالحاجب هذ ابنمقدمة  علىمصنف في نكته قال ال

  .له كفاه اًضمير أكان في المبتد أو" قال

:" 2فقـال ه في الكافية تعبارا هعليوفضل  هذه مالك ابنعترض السيوطي عبارة ا

كثرة الضمائر المقتضبة للتعقيـد  و القةغري في عبارة المصنف هنا من التنت وأ

   :يقول كما قال في الكافية َأن  ، وكان يمكنهعسر الفهمو

  من مبتدأ يوجب له التاخير ....ن يعد بخبر ضميرأو

ـ وفضل " يستوجب التصدير ِإذاكذا " مالك  ابن قول علىكما علق السيوطي   هعلي

  :مرانفيه أ" يستوجب التصدير ِإذاكذا  األلفيةقول ":3قوله في التسهيل فقال

ذكـره فـي الكافيـة     فرداً، لو كان جمعاً جاز تـأخيره، يكون مَأن  شرطه :لوألا

  .تضمن الخبر المفرد ماله صدر الكالم ِإذاو: 5الحاجب ابنكذا قال و. 4الكبرى

                                                 
  .نفسه ، الصفحة نفسها -  1
  .94، ص1،وأنظر البهجة المرضية، ج249، ص1النكت على األلفية الكافية والشافية والشذور والنزهه، ج -  2
 .250، صهالمصدر السابق نفس  -  3
 .266، ص1شرح الكافيه  الشافيه، ج  -  4
 .98، ص1، جالمرجع نفسه  -  5



47 

. الزم الصدر أو :في قوله ةاستواء هذه الصورة والصورة السابق ظاهره :والثاني

وقـد قـال  . كما يقع من استفهام وشـرط وغيـر ذلـك    به، خبرفي كل مصدر ي 

المضـاف   ستفهاماال الّإ مفرداً صدر خبراًمجميع مقتضيات ال نال يقع م :1الرضي

  .هاإليمضافاً  أوهام فستا ةكان أداَأن  :2ضح حيث قالأوفعبارة التسهيل  .هإلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .98شرح الكافيه  للرضي، ص -  1
  .47تسهيل الفوائد وتكملة المقاصد، ص -  2
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  خواتهاأعمل آان و :المبحث الثالث

 ،وهي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس:" 1عصفور ابنقال 

وقعـد مـن    وما برح ومـادام،  ومافتئ، نفك،اوما ومازال، آضو وراح، وغدا،

 ،"ما جاءت حاجتك:"،وجاء في قولهم"ةنها حربذت شفرته حتى قعدت كأشح:"قولهم

اً اسمفما كان مبتدأ كان  والخبر، المبتدأ علىتدخل َأن  وهي أفعال وكلها يجوز فيها

التي التزم فيها الرفـع   األسماءو ،لخبريةوكم ا ،ستفهاماال اسمالشرط و اسم االّلها 

 الّإوأيمن اهللا، وما كان خبراً للمبتدأ كان خبراً لهـا   ،نحو ما التعجبية بتداءاال على

   ".للصدق والكذب ةغير المحتمل الجملة

نه أ علىابه صتان:فقال الجمهور .نصبها ما بعد المرفوع علىتفقوا ا:"2أبو حيانقال 

نتصب  اين وعند الكوفي نتصب تشبيها بالحال،ا :"3ال الفراءوق. خبر مشبه بالمفعول

نه مرفوع بها شبهت أ إلى: نوفذهب البصري تلفوا في المرفوع،خاو ، الحال على

 رتفـع لشـبهه  اوزعم الفراء أنـه  . ضرب فعمل عمله:نحوكان بالفعل الصحيح 

  ".بتداءإلافي  هعليرفعه الذي كان  علىنه باق بالفاعل وقال غيره من الكوفيين أ

ها حقيقـةً  اسمويسمى  المبتدأوالخبر فترفع  المبتدأ علىنها تدخل أ:" 4هشام ابنذكر

  ." برها حقيقةً ومفعولها مجازاًًخوتنصب الخبر ويسمى  وفاعلها مجازاً،

 مالك من رأي البصريين بينما رأي الكوفيون ابنه اختاروهذا ما :"5األشمونيوقال 

 رفعه على المبتدأيبقى َأن".  

  :6مالك ابنقال 

  رـداً ُعمان سيِّكَكَ ُهصُبنْتَ......ربوالخَ اًاسم المبتدأكان  ترفُع

                                                 
  .139المقرب معه مثل المقرب، ص -  1
 .72، ص2رتشاف الضرب من لسان االعرب، جا -  2
محمد على النجار وأحمد يوسف،الهيئة المصرية : ، تحقيق  .281، ص2، ج2معاني القرآن، ط -  3

 ).1908(للكتاب،
 .214شذور الذهب، ص -  4
 .304، ص1شرح األشموني، ج -  5
  .215، ص1شرح ابن عقيل، ج -  6
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  احرِب اَلز ،سيلَاروص ىسمَأ.......ابحصى َأحضَأ اتَب َلظَ انكَكَ

  هـلنفي ُمتْبع أوشبه نفي ـل.......األربعـة تئ وانفك وهـزىف

  اًدرهم يباًصمت ُمكأعط ما ُد.........بما اًقوُبسمكان دام  ومثُل

  منه قد استعمال الماضي إن كان غير......وغير ماض مثله قد عمال

  .قول جمهور البصريين في عمل كان مالك هذا ابنيوافق قول 

والخبر تنصبه  لها، ااسمفي حال كونه  المبتدأترفع كان :"1وفي هذا قال السيوطي

) تبـا (و قـام نهـاراً  معنى أب )ظل( ،كرفيما ذُككان  ،"ككان سيداً عمر" لها خبراً

والصـباح،   بمعنى دخـل فـي الضـحى،    ،)أمسى(و) أضحى(و قام ليالً،بمعنى أ

) زال(لحال وقيـل مطلقـاً، و  وهو لنفي ا )ليس(و وصار بمعنى تحول، والمساء،

 يزيل، أونفصل والمراد بها التي مضارعها يزال ال التي مضارعها يزول ابمعنى 

وهـذه   ).نفـك فتئ وأ(و، لماضيةا الليلة، ةال ومنه البارحبمعنى ز) برحا(وكذلك 

 لنفي متبعه، أو وهو النهي والدعاء،  تكون لشبه نفي،َأن  خيره شرطهااألربعة األ

ـ َأن  ستمر ولكن بشـرط ابمعنى بقى و) دام(ومثل كان  ) مـا (ب اون مسـبوقً يك

فعال األعمل بعض هذه وقد يست) درهما كاعط ما دمت مصيباً( ،المصدريه الظرفية

   :نحـو  بمعنى صـار  صبح وأمسكان وأضحى وظل وأ تعملفتس بعضها، بمعنى

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ               چ  :وفـي قولـه   ،)19يةاأل،بأالن( چں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  چ 

  .)58األيةالنحل، (  چچ  

 ،خواتهـا مالك في مسألة عمـل كـان وأ   ابني عرض السيوطي في هذ النص رأ

 علـى فعال تدخل األ هذهَأن  مذهب البصريين القائل ختارامالك قد  ابنَأن  ونرى

علـق   .ها وتنصب الخبر ويسمى خبرهـا اسمفيسمى  المبتدأوالخبر فترفع  المبتدأ

ككـان ظـل   :"والشـذور  األلفيـة قول :2مالك السابق فقال ابنقول  علىالسيوطي 

   .المشهورة وهي عشر فعالً ثةثال علىاقتصر  الخ،.....بات

                                                 
  .98، ص1البهجة المرضية، ج -  1
  .260، ص1النكت، ج -  2



50 

نها وقعدت كأ ت حاجتك،ءوماجا وراح، غدا،و وعاد، ،أضحى:1الحاجب ابنوزاد 

ـ  :وقال في شرحها في الكافية الكبرى، الستة 2مالك ابنوقد ذكر  .حربة غـدا   اأم

أني لم أجد لذلك شاهداً من كالم العرب يكـون   االوراح فالحقهما بعضهم بصار 

مـا جـاءت   : فـي  لحاق بصاراإلندر  :هيلوقال في التس .ل به صريحاًستدالاال

وأن ال يجعل من هذا  صح أنه ال يلحق بها قعد،األو وقعدت كأنها حربة، حاجتك،

فـي  . ربعة حالاأل المنصوب بعدَأن  الصحيح هوقال في شرح .وراح الباب غدا،

يضا في أ وذكرها رتد وتحول،افعال رجع واستحال وحار واألمن :" الكافية الكبرى

  ".دفات فتئ ولم يحك فيهما خالفاًاوونى ورام ومرفتا، وزاد فتأ وأ :التسهيل

مالك فـي   ابنجرى موازنة بين قول أالسيوطي قد َأن  ق يجدعليفي هذا الت الناظر

مالك فـي   ابنوقوله في شرح الكافية الكبرى والتسهيل كما وازن بين قول  األلفية

  .الحاجب في كافيته ابن وما زاده ،الحاجب في الكافية ابنوقول  األلفية

عمال إالحاجب في شرط  ابنهشام و ابنمالك وقول  ابنقول  على 3علق السيوطي

وما زال وما بـرح  :"ةقول الكافي:"عمل كان فقال) زال وأخواتها( ةخيراألربعة األ

 ولـيس كـذلك،   ،من بين حروفه وبمابالنفي  هصيوهم اختصا ،"نفكاوما فتئ وما 

وفي شرح كافيـة  . وكذا في الشذور". عةتبلنفي م أوشبه نفي ل:األلفيةولذا قال في 

ـ   :قال وقلما ،هماوالدعاء وغير مالك، شبه النفي يشمل النهي، ابن ا وما كـان منه

لفظ  المضارع نفي بكل نـاٍف  بوما كان ) إن(أو) ال( أو )ما(بلفظ الماضي نفي ب

تفضيل السيوطي  وهنا نرى .والشذور األلفيةحتى ليس ومن هذا يؤخذ تقييد كالم 

  .قول الكافية علىوالشذور  األلفيةقول 

 ابـن  قـال . كثيـرة  الًاذكر النحـاة أقـو   في جواز توسط خبر كان وأخواتها امأ

كـان   علـى الخبر في تقديمه َأن  5وذكر".جزا توسط الخبر أفي جميعه:" 4الحاجب

                                                 
 .184شذور الذهب، ص -  -  1
 .18الكافية في النحو، ص -  2
 .261، ص1النكت، ج-  3
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وز وهو وقسم ال يج ،)راح (إلىهو من كان  و قسم يجوز قسام،أ  ةخواتها ثالثوأ

  ."وقسم مختلف فيه وهو مادام ،)ما(كيسان في غير  بنخالفا ال) ما(له أوما 

قسـم ال يجـوز    :ا قسمانهعليخبارها تقديم أ إلىوهي بالنظر :"1عصفور ابنقال 

 وما دامت منفية ب وقعد في المثل وما زال وأخواتها، وهو مادام، هعليتقديم خبره 

وهو ما بقـى مـن    هعلييجوز تقديم خبره وقسم  .في جواب قسم )ال( ب أو) ما(

 :تـاخيره عنـه وهـي    أوما لم يعرض له عارض يوجب تقديم الخبـر   فعال،اال

تأخيره عنه ما عدا انفصـال   أوالعامل  علىجبت تقديم المفعول أوالعوارض التي 

 إالّو وكانه زيـد  ،باه زيدكان أ: يم الخبر بل يجوز نحودفإنه اليوجب تق ،الضمير

  .فصالناالحسن 

قسـم   :أقسـام  ةثالث إلىيره عنه خوتا االسم علىتقديمه  إلىبالنظر  وينقسم الخبر

يكـون  أو ظـاهراً،  االسمضميراً متصالً و الخبرأن يكون :وهو هعلييلزم تقديمه 

ـ عليمتقدماً  مجروراً أو كون خبرها ظرفاً إالّبها  بتداءاللنكرة ال مسوغ  االسم  ا،ه

بضـمير   االسـم يتصل  أو في معنى المقرون بها، أو ،الّإب مقروناً سمااليكون  أو

يكون الخبـر ضـميراً   َأن  خيره عنه وهوأوقسم يلزم ت .شئ في الخبر علىيعود 

يكـون الخبـر فعـال    أو والخبر، مسااليقدم الفارق بين  أو .كذلك سماإلمنفصالً و

ن بها، في معنى المقرو أو إالّيكون الخبر مقرونا ب أو مرفوعه ضمير مستتر فيه،

  ".وهو ماعدا ذلك وقسم انت فيه بالخيار،

فالواجـب مـا    فعال واجب وممتنع وجائز،االوتوسط أخبار هذه :"2أبو حيانوقال 

إالّليس  فانه يجيز:خالفاً ألبي الحسن االسمه يصر فح اُقائم زيد، إالّ وما كان زيد 

ژ  ژ    ڑ  ڑ          ڈ  ڈ  چ :نحو قوله تعـالى  سماإلحسن تأخير األوإن كان  ،اقائم

 الخبر علىوكونه فيه ضمير يعود  ،)25يةاألالجاثية،( چک  ک   ک   ک  گ  گ  

ـ سمى في ال أوبه  امشبه أو ،)يك أخاكأخ ابننريد كان ( هابنكان أخاك :حون ر ج

وكـون   ،يدكأنك ز:وكون الخبر ضميراً متصالً نحو كان في الدار صاحبها،:نحو

                                                 
 .147المقرب ومعه مثل المقرب، ص -  1
 .85، ص2رتشاف الضرب من لسان العرب،حا-  2
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 الدار رجـٌل،  في كان:نحو بالنكرة بتداءاالمسوغاً لجواز  مجروراً أوالخبر ظرفاً 

  .وكان عندك إمرأة

 ابـن وتقدم في نقـل   قائماً، إالّما كان زيد :والممتنع ما قصد به حصر الخبر نحو

ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  چ :وقد أجاز الزجاج قوله تعـالى  ،إليههذا اللبس ال يلتفت َأن  الحاج

ودعـواهم   االسـم تكون تلـك  َأن  أنه جائز ،)15يةاأل،نبياءاأل( چڃ  چ  چ  چ  چ  

ويكون الخبـر ممـا يجـب     .وقال ال خالف في ذلك بين النحويين الخبروالعكس،

يكـون بسـبب وجـوب     مانإتباع التوسط اَأن  وذلك متى كان القتال، :نحو هتقديم

  .التقديم وبسبب وجوب التأخير

 ،اًجامـد  أو اًن سواء كان مشـتق هذا مذهب البصريي كان قائماً زيد، :والجائز نحو

بل  ن هذاووال يجيز الكوفي ير تحمله وهو خبر،مكان المشتق مما يتحمل الض ِإذاو

،على أجاز الكسائي كان قائماً زيد  ن وقائم خبر كان وزأالش في كان ضميرَأنيد 

  .راء ذلكفرفعه الظاهر وأجاز اللمرفوع بقائم وال يثنى قائم وال يجمع 

 وأما خبر مادام لتفات لمنع ذلك،اخبر ليس فثابت من كالم العرب فال وأما توسط 

 ابنالدهان و ابنالفارسي وفكذلك، ووهم ابن معط منع توسط خير ما دام ودعوى 

ليس بصحيح بل ذكر الخالف  توسط خبر ليس، علىجماع اإلمالك  ابنعصفور و

  . درستويه ابن

  :2ورد بقولهدرستويه في ليس  بنالخالفاً  ،بارهن جائزختوسط أ:"1هشام ابنقال 

سيل ِإن جلْهالنّ تاس عني وف.... م ُهنْعليس سواء اِلعوجهوٌل م  

وقـال   .ه وهـو عـالم  اسـم نه خبر توسط بين الفعل ليس وأ) سواء(الشاهد في 

فعال حتى ليس وما دام توسط الخبر األوفي جميعها أي في جميع هذه :"3األشموني

  :4معط في دام ورد بقوله ابنوخالف  .ُأجز إجماعاً االسمبينها وبين 

                                                 
 .170، ص1أوصح المسالك، ج-  1
  .357، ص2، ج2معجم  شواهد العربية، ط -  2
  .319، ص1شرح األشموني أللفية ابن مالك، ج -  3
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  والهرمِ الموت كارِدِّإه بِاتُذَّلَ.....صةًمنغّ تْماد ما شِيللع يبطال 

  .ه وهو لذاتهاسمو )مادام(إنها خبر توسط بين الفعل ) منغصة(الشاهد في 

  :1مالك ابنقال 

  رحظقه دام جز وكل سبأ......وفي جميهعا توسط الخبر        

 ابـن خـالف  جـز،  أ االسموسط الخبر بين الفعل ووفي جميعها ت:"2ال السيوطيق

وخالف في لـيس ورد  " منغصة تطيب للعيش مادامال:"ورد بقوله معطي في دام

قتـرن  ا أو يف اللـبس، خويمنع من التوسط بأن  ،"وجهول المبقوله وليس سواء ع

ب بأن كان اوقد يج كان، اسم) سالبِم(إلىيعود  اًكان الخبر ضمير أو ،إالّالخبر ب

فعال األهذه  علىهذا وتقديم الخبر برمالبس الخ علىضمير يعود  علىيعود  االسم

ا ال تخلـو مـن   ألنّهأي منع  ،)سبقه دام حظر( وكل من النحاة يذكر جائز، ما إالّ

اربـه حـرف   قلها صدر الكالم ومثلهـا كـل فعـل    ) ما(و ،)ما(كوقوعها صلة 

   ".النحاس ابنعد وجاء كما ذكر كذا ق مصدري،

 في جواز توسط خبر كان وأخواتهـا،  األلفيةذكر السيوطي في النص السابق قول 

في شرح الكافية والتسهيل قد يعـرض  :"3فقال -بقول الكافية والتسهيل عترضهاثم 

وهنا نرى التناقض الواضـح بـين   ". ألخ....ما يمنع من التوسط وما يجعله واجباً

  .وقوله في شرح الكافية والتسهيل األلفيةفي  مالك ابنقول 

  :4فقال"كل سبقه دام حظر" قوال النحاة في عبارةكما وازن السيوطي بين أ

 ،"مـا " علىمحل اتفاق في منع تقديمه  وكل سبقه دام حظر، "األلفيةقول الكافية و"

حرف مصدري غير عامل وال يمنـع  ب "ما"بينه وبين  مفصوالًدام  على هما تقديمأ

  ."7والرضي 6الناظم ابنو 5فصاحاإلوبالمنع جزم صاحب  فيه ذلك،

                                                 
 .223، ص1شرح ابن عقيل، ج  -1
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وكذاك سبق خبر ما النافية فجئ بها متلـوة ال  :"1األلفيةقول  علىوعلق السيوطي 

 هعليشبهه بالمتفق  ألنّهتفاق االنه يوهم أ هعليرد أومالك هذا  ابنقول :2، قال"هاليت

وأجيب  .كيسان في مازال وأخواتها ابنقديم وكذا تالكوفيين يجوزون فيه الَأن  مع

ال  ةفجئ بهـا متلـو  " :قوله اأم .ةعليبانه أراد التشبيه في المنع ال في كونه متفق 

لهـا  ) ما(َأن  وهو عله الحكم، على هبانه تنبي :درونه حشو ال فائدة فيه إقيل " اليةت

ئر ها مـن سـا  بصدر الكالم فتكون متبوعة ال تابعة حتى شمل الحكم كل ما بقي 

أن الكوفيين يجيـزون تقـديم   :"3األنباري ابنفذكر  ".فعال في هذا الباب وغيرهاال

نـه  ين، وزعم بعضهم أذهب أبو العباس المبرد من البصري إليهو ا،هعليخبر ليس 

  .وأن البصريين ال يجيزون ذلك مذهب سيبويه،

  :4مالك ابنقال 

  ىِفيكت رفعِبوذو تمامٍ ما.....صطفىاسبق خبر ليس  ومنُع

 ،6ختير بكذا رجحه في سائر كتبـه اوسبق خبر ليس اصطفي أي :"5قال السيوطي

وهو مذهب جمهـور الكـوفيين وبعـض     .8في الجامع والقطر 7هشام ابنووافقه 

ختلف او راء الجواز،فقدماء البصريين وال هعليوالذي  رين،البصريين وأكثر المتأخ

ورجحـه   يقتضي الجـواز، مه وظاهر كال الجواز والمنع، إليهنسب عن سيبويه ف

مـا   1وقد وجه الناظم في شرح الكافيـه  .عصفور ابنبرهان و ابنالزمخشري و

ختالف في االمثلها في عدم التصرف و فإنها) عسى(علىرجحه من المنع بالقياس 

                                                 
 .227، ص1شرح ابن عقيل، ج -  1
  .269، ص1،وانظر النكت، ج101، ص1هجة المرضية، جالب -  2
 .147، ص1، جنصافاإل. -  3
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 .بخالف لـيس ) لعل(وهو بان ليس متضمنه ما له صدر الكالم 1هابنوفرق  ا،هعليف

وهو ما  متضمنه معنى ما له صدر الكالم، ضاًيأ )ليس(ن أقلت ويمنع هذا الفرق ب

  ."النافية

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .136شرح ألفية ابن مالك، ص -  1
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  المشبهات بليس:الرابعالمبحث 

 ة فتحدثعليية والفسماالالجملتين  على )ما(وتدخل  ،)والت، وإن  وال، ما،( وهي 

 يةاالسمة الجمل علىعند دخولها  ير في حركة الخبرويصاحب ذلك تغ فيهما النفي

ـ  وهي في لغة أ:"1ريصيمقال ال. لغتانحدى لغتيها فهي إ في ة هل الحجـاز بمنزل

 على االسمو تميم فال يعملونها ويرفعون بن اأم وتنصب الخبر، االسمترفع  )ليس(

  ".هعلي "ما" لوالخبر قبل دخو بتداءاالمن  هعليما كان 

ما لها شبهان عام وخاص، فالعام شبهها بـالحروف  َأن  علمأو:" 2عصفور ابنقال 

والخاص شبهها بليس في  .هي غير خاصه ِإذ ،هعليبالدخول  االسمتخص  التى ال

ليس كذلك، فبنـو  َأن  كما المحتمل خلصته للحال، علىدخلت ن إ انمإو أنها للنفي،

وأهل الحجاز ونجد راعوا الشـبه الخـاص    عملوها،يفلم  تميم راعوا الشبه العام،

  :ةبشروط ثالث إالّا نهم لم يعملوها عملهأ إالّ ،)ليس(فأعملوها عمل 

  .يكون الخبر غير موجبَأن  :أحداها

  .ها وليس بظرف وال بمجروراسم علىيتقدم الخبر  الأ :الثاني

  .الزائدة "إن" ب االسمتفصل بينها وبين  الأ :الثالث

ذهـب  :"فقالذلك 3 األنباري ابنفقد بين  .عمال ما عمل ليساختلف النحويون في إ

وهـو منصـوب    هل الحجاز ال تعمل في الخبـر، ي لغة أف) ما(َأن  إلىالكوفيون 

نها تعمل في الخبر وهو منصـوب  أ إلىوذهب البصريون  بحذف حرف الخفض،

  ".بها

                                                 
-  ه1402(فتحي أحمد مصطفى،دار الفكر العربي،دمشق، ، تحقيق198، ص1التبصرة والتذكرة، ط -  1
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فهي تدخل  ا حرف غير مختص،ألنّه ،ةال تكون عاملة البت "ما"الكوفيون بأن  حتجإ

ا تـدخل  هألنّتعمل  الأ )ما(القياس " :بقوله 1ويقرر ذلك الوراق .والفعل االسم على

 وإنما يعمل العامـل فـي   ما،هعلي ستفهاماالا تدخل حروف موالفعل ك االسم على

ما :نه قالأصمعي األيروى عن " :2يعيش ابن قالو ،هد به دون غيراستب ِإذا لجنسا

نهـا ال تعمـل وهـو    وك ،)ما( النصب ب" يعني"شعار العربأسمعته في شئ من 

 ردأوتصاب خبرها ذهب الكوفيون كما ناميمية وعن الت )ما(وفي . 3مذهب سيبويه

مـا زيـد   "عنـدهم   األصلن أنه منصوب بحذف حرف الخفض أل:4األنباريابن 

ألن الصفات منتصبات  يكون منصوباً،َأن  فلما حذف حرف الخفض وجب ،"قائمب

   .هامنبقت خلفاً أفلما ذهب  نفس،اال

كون فـي الحـرف   يا إنم ان هذوهو باطل أل :"5ل قائالستدالاالعط هذا م ابنأنكر 

ن أل ي غير مرض،أهذا الرَأن  يعيش ابنويضيف  ".هنا المعدي للفعل وهو منتٍف

ع ضكان الجار والمجرور في مو ِإذا أو بعده، االسمنما ينتصب سقط إ ِإذاالخافض 

نمـا  فالنصب إ المجرور فينصبه، إلىفي معناه  أوسقط وصل الفعل  ِإذاف النصب،

البصـريين  َأن  6األنبـاري  ابـن وأضاف . قوط الخافضهو بالفعل المذكور ال لس

وهم في ذلك تبـع   تعمل عملها،َأن  فوجب )ليس(اشبهت ) ما(ن لرايهم بأوا حتجأ

  .ألهل الحجاز

 ستفهاماالفهي كحروف  ةا غير مختصألنّه) ما(تعمل  الأوالقياس :" 7كبريعقال ال

لشـبهها   هـل الحجـاز،  ا أعملهأوإنما  م يعملها بنو تميم،للهذا  والعطف وغيرها،

 على،ودخولها  ونفي الحال وهي النفي، :شياءربعة أأوهي تشبهها في  ،)ليس(ـب

  ".اء في خبرهااليودخول  والخبر، المبتدأ
                                                 

 .36علل النحو، ص -  1
 .108، ص1شرح المفصل، ج -  2
 .57، ص1الكتاب، ج -  3
 .151، ص1في مسائل الخالف، ج نصافاإل -  4
 . 886، ص2شرح ألفية ابن معط، ج -  5
 .114، ص1في مسائل الخالف، ج نصافاإل -  6
 .157، ص1اللباب في علل البناء واإلعراب، ج -  7



58 

 االسمرفع  :ىاألول:ية ففيها لغتانسماالالجملة  على )ما(دخلت  ِإذا :"1أبو حيانقال 

واللغـة الثانيـة   . هل تهامةأوقال الكسائي و هل الحجاز،أونصب الخبر وهي لغة 

نها لغة إ 3وحكي الفراء، نها لغة تميمإ 2وحكى سيبويه .والخبر المبتدأين االسمرفع 

تقدم َأن  الحجاز تعمل عمل ليس أهل لنافية عندا )ما(َأن  :4هشام ابنرد أوو" نجد"

 االو جـار ومجـرور،   أوبظرف  إالّ روال بمفعول الخب )نإ( ب ولم يسبق االسم

فت الشـروط  سـتو اولو  )ليس(عمل  )ما(ال يعملون وبنو تميم  ،إالّن الخبر بيقتر

  .ةالثالث

  :  5مالك ابنقال 

  نكُز النفي وترتيبٍ مع بقان       إدون ) ما(عملت ُأعمال ليس إ          

 وهو يـرى  )ليس(عمل  )ما(عمال إذهب البصريين القائل بمالك م ابن اختاروهنا 

 وكأنـه يشـاطر    ،6تعمل لعـدم اختصاصـها   الأن القياس أل ،عملها استحسانَأن

 7قـال . اًشترط لعملها شـروط ادم عملها،غير انه ع علىوا به استدلالكوفيين فيما 

وبقاء  وله،فعخر مأوت تاخر الخبر، :شترط فيهااستحسان القياس  ولما كان عملها:"

ـ  األألن كل واحدة من هذه  ،)إن(وخلوها من مقارنة  النفي،  صـلي، أال ربعـة ح

  ."عن بعضها توهين أوا تقوية والتخلي عنها هعليفالبقاء 

   )ما(عملت أونصب الخبر  االسمعمال ليس وهو رفع إ :"وطي يالسقال 

ــد   ــة عن ــو  أالنافي ــاز نح ــل الحج چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڤڤ  ڤ  ڤچ   :ه

 فإن وجدت فال عمل لهـا نحـو قـول    النافية، )أن(دون زيادة  ،)2األية،ةالمجادل(

  :8الشاعر

                                                 
 .103، ص2رتشاف الضرب من لسان العرب، جا -  1
 .57، ص1، ج2الكتاب، ط -  2
  .42، ص2، ج2معاني القرآن، ط -  3
  .122قطر الندى وبل الصدى، ص -  4
 .246، ص1شرح إبن عقيل، ج -  5
 .56سهيل الفوائد، صت -  6
  .351، ص1شرح التسهيل، ج -  7
 .238، ص2، ج1معجم شواهد العربية، ط -  8
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ني غدانه ماب إن فُم الخزأنتولكن  ريفٌوال ص.....أنتم ذهب  

  :كما في قوله تعالى فإن انتقص بها وجب الرفع ،إالّه بانتقاض نفي وعدممع بقاء ال

 كن أي علم وهو تقديم الخبـر، زومع ترتيب  ،األ) 15يس،(،چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ 

 وكذا" زيد ما قائم"ر وجب الرفع نحوظرف وال مجروال  هعند فلو تقدم الخبر وهو

وصرح  ا،موشرحه عمدههو ظاهر اطالقه هنا،وفي التسهيل،وال كان ظرفاً كمان إ

  .عصفور بنبه في الكافية وشرحها مخالفاً ال

عمال ليس أعملت أ األلفيةقول :" 1مالك السابق بقوله ابن قول علىالسيوطي علق 

  :،فيه أمران"ألخ....ما

ام قوله فـي  بهاإلونظيره في  ،هعلينه حكم متفق قد يوهم أ:" هشام نابقال  :األول

 َأن فأمر بالحكاية أمراً مطلقاً،وكان حقـه  ،"ه من بعد مننحكيوالعلم أ:"باب الحكاية

  :قوله ينبهامين المذكوراإليثبت ويقوي  يتينفي البابين بالحجاز يفيد

  .رهئ شُطوهكذا ذو عند ....:.........ولوصمباب ال

 ابـن  إالّ،وكذا صنع النـاس   وفي سائر كتبه هنا،) ما(نه صدر الباب ب أ :ثانيال

  .هشام  صرح فيه

في  )ليس(ـشبهها ب "ال"أن :"2فقال الزمحشري .عمل ليس النافية "ال" أعمل النحاة

غل في الشبه بها الختصاصـها  أو )ما(َأن  إالّالخبر  و المبتدأ علىالنفي والدخول 

 علـى  إالّ "ال"ولـم تـدخل    معرفة والنكرة،ال )على( ةخلنت دابنفي الحال لذلك كا

ومن العرب مـن  :" 3وقال العكبري. بمعنى ليس قليل "ال"النكرات فقط  واستعمال 

  ."الشتراكها في المعنى" ما"عمل " ال"يعمل 

يكـون الخبـر   َأن  في النكرات بشرط إالّنها ال تعمل ال فإ امأ:" 4عصفور ابنقال 

لم تعمـل نحـو    مقدماً أو فان كان موجباً فضل منك،ال رجل أ :نحومنفيا  مؤخراً

                                                 
 .280، ص1النكت، ج -  1
 .21، ص1شرح المفصل، ج - -  2
 .178، ص1اللباب في علل البناء واالعراب، ج -  3
  .161المقرب ومعه مثل المقرب، ص -  4



60 

وسـبب   ،فضل منكأ إالّ مراةامراة وال رجل وال افضل منك رجل وال أال  :قولك

وال تكون خاصة حتى تكـون للنفـي    ،االسمخاصة ب كانت ِإذاتعمل  )ما(َأن  ذلك

فلزم دخولها  ائن،هل من رجل خ :نحو قولك فتكون في جواب السؤال العام، العام،

  ." النكرة االسممن أجل ذلك 

 :"2سيبويهقول َأن  ال تعمل وزعما )ال(َأن  والمبرد األخفشزعم :" 1أبو حيانقال 

وذهب بعضهم فـي   .في قول من جعلها كليس ،"فضل منكأحد أوإن شئت قلت ال 

خاصة ال في نصب الخبرهو مـذهب   .االسمفي رفع  )ليس(نها  أجريت مجرى أ

 :3ثم قـال  أبو حيانذكره  ،المبتدأ علىها في موضع اسموهي مع  :قال .جاجالز

  :4ومنه قوله ،الشذوذ والعلةي غاية لكنه ف ،والصحيح سماع ذلك

  قياًقضى اهللا وا إال ما وال وزر..... رض باقيا األ على ز فال شَئعت

   :5خراآلوقول 

  حصينا نا بالكماةحص ئتَوِفبِّ.....  ٍلذار خغي ال صاحب ِإذك نصرتُ

والتقدير " ال بأس"ي الكالم كقولهم ف نه قد يحذف خبر ال اتساغاًأ 6:"ذكر الحريري

 إالّإله لنا  فالخبر محذوف وتقديره ال ،"اهللا إالّال إله :"وكقول المنشد ك،عليبأس  ال 

في المعرفـة   )ال(عمل  8وجوز سيبويه ويغلب ترك خبرها،:"7 هشام ابنقال  .هللا

  :2وأنشد قول النابغة الجعدي بالشعر، 1الشجري ابنوخصه  ،ضرورة
                                                 

 .2،110ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج -  1
 .300، ص2لكتاب، جا -  2
 110، ص2رتشاف الضرب من لسان العرب، جا-  3
 .294تخليص الشواهد، ص.-  4
  .2،110رتشاف الضرب من لسان العرب، جا -  5
- ه 1418(، تحقيق بركات يوسف هبود، المكتبة العصرية، بيروت 196عراب، صشرح ملحة اإل -  6

  ).م1997
 .293تخليص الشواهد، ص.- -  7
 .298، ص2الكتاب، ج -  8
 .140ابن الشجري ومنهجه في النحو، ص -  1
 ).م1964 -ه 1384(ي للطباعة والنشر، دمشقسالم، المكتب اإل7، ص1شعر النابغة الجعدي، ط -  2
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   تْحلَّو سوسواها وال عن حبها متراخياً...  لب ما أنا باغياً  الق اد  

  :1خراالومن قول 

تْكَب جبكائها.  .. نتْذآ ثم رجعتعاً واستَز  هانا رجوُعاليال َأن  

 علـى يظن اتفـاق العـرب    وكثير:" )ال(ف في عمل الالخ إلى 2هشام ابنشار أ

 علـى اختلفـوا   ِإذاو :مر كذلك ويضيفاألوليس  "ما"ص الخالف ب خعمالها ويإ

ألن ليس لنفي  )ال(عف شبه ضنما الضعيف، وإ علىالقوي والشبه فكيف يجمعون 

وذكر ". في الشعر إالّم ال يعملونها ألنّهفي المستقبل وقد ضعف هذا نل )ال(الحال و

عملها النافية تعمل عمل ليس ويختص  )ال(َأن  إلى بصريوننه ذهب الأ 3مالك ابن

  ."من زيد،وال عمل أفضل من طاعة اهللا اًال رجل خير:"بالنكرات نحو

العـرب ال  َأن  4عصفور ابنذكر  عمالها عمل ليس،إفاختلف النحاة في  "الت"أما 

تعمل الحين و الت الحين قيام ذلك،: فنقول مضمراً أو مظهراً" الحين" إالّترفع بها 

  :5عشىاألعمالها أيضا في المعرفة قول إومن  الختصاصها به، معرفة ونكرة،

  هواِلاألجاء منها بطائف  ......  نم أو الت هنا ذكرى جبيرةَ

ومنهم من يعملها مع الحـين  :"1قال العكبري .عشى أعملها في هنا وهو معرفةاألف

وقال  ،)3ص،األية( چٿ  ٹ  ٹ   ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ  :كقوله تعالى خاصة،

  ".هنا ويحذف الخبرهو منصوب بفعل محذوف  2األخفش

                                                 
 .298، ص2الكتاب، ج -  1
  ).م1977-ه 1397(هادي نصر، مطبعة جامعة بغداد،.، تحقيق د24، ص2شرح اللمحة البدرية، ج -  2
 .440، ص1ية، جشرح الكافية الشاف -  3
  .162المقرب ومعه مثل المقرب، ص -  4
 .).ط.د(، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطالئع ،القاهرة،53،71ديوانه، ص -  5
 .179، ص1اللباب في علل البناء واالعراب، ج -  1
 ).م1979-ه 1400(،المطبعة العصرية، الكويت، 453، ص2، ج1معاني القرآن، ط -  2
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 انها ال تعمل بل إلى األخفشفذهب  )الت(اختلف النحاة في عمل :"1قال ابوحيان 

صب تن أو ،المبتدأخبر محذوف أووخبره محذوف  بعدها فهو مبتدأ االسمرتفع ا َأن

عمالها مختص بلفـظ  أنه تعمل واختلفوا أ إلىجمهور ال ذهبو اضمار فعل، علىف

أنه مختص  إلىفذهب الفراء  .؟ما رادف الحين من الظروف إلىالحين أم يتعدى 

 .محذوف االسمو الظرف منصوب  خبرها، ِإذاف ،2وهو ظاهر كالم سيبويه بالحين

 والخبـر ملفوظـاً   االسمها وخبرها محذوف ولم يسمع باسمكان مرفوعا فهو  ِإذاو

نه تعمل في الحين وفي ما رادفـه معرفـة   أ إلىوذهب الفارسي وغيره  .بهما معا

  ".ةنكر أوكان 

الساعة  أوكثرة مع الحين ب إالّفي لغة الجميع التعمل بكثرة  "الت:"3 هشام ابنقال 

َأن  4األشـموني ذكـر   .هااسمكثر حذف األو ان بقلة،والتجمع بين جزئيها،وألا أو

أما فـي  ".األخفشلك الجمهور ونقل منعه عن وكذ )ليس(أثبت عملها عمل  سيبويه

بينما منع  .6وكذلك سيبويهأعمالها،  5السراج ابن جازفقد أ )ليس(عمل ) إن( عمل

النافية في الشعر مجرى مـا   )إن(وقد أجروا  8عصفور ابنقال  .عمالهاإ 7راءفال

  ."ةغير مختصا ألنّهلشبهها بها وال يجوز ذلك في الكالم، النافية في نصب الخبر،

  :1كمال ابنقال 

  الما العذَ وإن ي التَلوقد تَ.......ال  لت كليسعمُأ اتفي النكرِ

  قّل ا والعكُسشَفَ ي الرفعِذ وحذفُ..... لمحين ع وىفي س التَوما ِل

                                                 
 .111، ص2ف الضرب من لسان العرب، جارتشا -  1
 .57، ص1الكتاب، ج -  2
 .184شرح شذور الذهب، ص -  3
  .368، ص1شرح األشموني، ج -  4
  .109، ص1األصول في النحو، ج -  5
  .152، ص3الكتاب، ج -  6
  .144، ص2معاني القرآن، ج -  7
 .163المقرب ومعه مثل المقرب، ص -  8
 .154، ص1بن عقيل، جاشرح  - -  1



63 

نه توسع فيها فلم بقصـرها  غير أ )الت(مالك مذهب الجمهور في عمل  ابن اختار

 إالّ )الت(ولم تستعمل :"قال .عنده في مرادفاتها تعمل للفظ الحين فحسب، ب على

كقول رجل  والساعة، ان،وألاك الحين كله، علىمرادفة مقتصراً بها  أوفي الحين 

  :1من طئ

  وخيُم تغيهبم مرتع ُيالبغْو ...... مِدنْم ساعة تَوالَ اةُغَالُب مدنَ

 :مالك هذا ابني أارحا رش 2قال المكودي .ساعة مندم ،ساعةالوالت  :والتقدير هنا

بل  ،فال يقال الت زيد قائم الزمان، اسمفي الحين وهو  إالّال تعمل  )الت(َأن  يعني

  ".والت وقت قتال" يقال الت حين خروج،

نما يحذف فـي غالـب   إظاهراً و) الت(الخبر مع  مالك أيضاً ندرة مجئ ابنيرى 

ـ قد تأتي مضافاً  )الت( َأن إلىوذهب  وال يكادون يلفظون به،:"3قال .حوالهأ ا إليه

  :4ضافة ظاهراً قول الشاعراإلومن أمثلة  مقدراً، أو لفظ حين ظاهراً

  تيذاأجتنبوا الكن قبلها و.......  لمُِح انأو تَوذلك حين الَ

  :5ا تقديراً قول عمرو بن الشأسإليهضافة حين ومثال إ

  االقرينَقد قطع  وأضحى الشيُب.....ليلى الت حين بُح رتذكَّ

واستشهد بقول شـبيب   ،وليتها هنا ِإذا ةنه ربما جاءت الت مهملأ إلىوذهب كذلك 

  :1جعيل بن

  تنَّأح الذي كانت نواُر سويدا.......حنَّتهنا  تَالَو واُرت نَحنَّ        

فـي النكـرات أعملـت    :" األلفيـة قـول  :"مالك،فقال ابناعترض السيوطي قول 

  :، فيه أمورألخ....)ال(

  .لم يشترط تنكير جزئيها: ولاأل

                                                 
 .203، ص1المساعد في تسهيل الفوائد، ج-  1
 .60شرح المكودي، ص -  2
 .144، ص2شرح الكافية، ج -  3
 .281، ص1شرح المساعد، ج 4
  .362، ص1شرح التسهيل، ج -  5
  .130تخليص الشواهد، ص -  1
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جني  بنالتسهيل جواز اعمالها في المعارف تبعاً ال شرح الناظم في اختار: الثاني

وقولـه   األلفيةمالك في  ابنوهنا نرى التناقض الواضح بين قول  .وغيره

  .في التسهيل

 نها تعمل في كل لغة وفي الكافية والشذور تقييده بلغة أهل الحجازظاهره أ: الثثال

هشـام   ابـن مالك وال في جامع  ابنوليس ذلك في شيء من كتب ) ما(ك 

  .وقطره
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  الفاعل:امسالمبحث الخ

نى الفعل الذي ب على الذي يرتفع بأنه فاعل هو الذي بنيته االسم:"1السراج ابنقال  

 .م يكنل أو في الحقيقة، ما قبله كان فاعالً مقدماً عل الفعل حديثاً عنه،للفاعل  ويج

  .وما أشبه ذلك ومات عمرو، ،جاء زيد :كقولك

 :أبداً كقولك هعليبهه مقدما ش أومن فعل  إليهسند هو ما كان الم:"2قال الزمخشري

،غالمه، ضرب زيد وزيد ضارب سـند  ورافعه مـا أُ وحقه الرفع  هه،وج وحسن

  ".إليه

 أو لفظـاً،  إليهسند أما ه عليما في تقديره متقدم أو اسمالفاعل :"3عصفور ابنقال 

  ".إليهوإرتفاعه بما أسند  نية، وهو أبداً مرفوع جار مجرى المرفوع،

فالمفرق له  تركه، أو وقوعه منه، ةجه علىهو المفرغ له العامل :"4أبو حيانقال 

 وما لو عند من يثبـت َأن  وَأن  مقدراً به وذلك أومضمراً  أو يكون ظرفاً ظاهراً،

 وَأ يعجبني أنك تقوم، :لو مصدريه نحوَأنألخ......تقوم ن ".  

مقـدم   يلهأوما في ت أوفعل  إليهسند يله ُأأوما في ت أو اسمالفاعل :"5هشام ابنقال 

  ".أصلي المحل والصيغة

  :6مالك ابنوقال 

  "نعم الفتى"منيراً وجهه " زيد.....  أتى"الفاعل الذي كمرفوعى       

وهـذا   وحكمه الرفـع، " أتى زيد :"فعل نحو يهإلُأسند  اسم، مالك ابنفالفاعل عند 

  .التعريف موافق لتعريفات النحاة السابقين

                                                 
  .72، ص1األصول في النحو، ج -  1
  .144، ص1شرح المفصل، ج -  2
 .177المقرب ومعه مثل المقرب، ص -  3
  .179، ص2ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج -  4
  .158نظر شرح شذور الذهب، صا، و83، ص2أوضح المسالك، ج -  5
 .57، ص2شرح ابن عقيل، ج -  6
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وهو كما قال في الكافية وهو المسند :"1الك السابقم ابنقال السيوطي شارحاً قول 

يعـم   إليهوالمسند  ما يقوم مقامه، أو ي،األصلفعل تام مقدم فارغ من الصوغ  إليه

 كـان،  اسـم ، وقيد التمام يخـرج  بتداءاإلوالمنسوخ  دأالمبتنه والفاعل والنائب ع

ي األصـل وبقاء الصوغ  ،"قاما الزيدان"والفراغ يخرج نحو ،المبتدأرج خوالتقديم ي

 اسموالمصدر، و الفاعل، اسموذكر ما يقوم مقامه يدخل  يخرج النائب عن الفاعل،

ن اليلنوعين مثوذكر المصنف ل .ال للترديد نويعتلفيه ل أوبهه، وشالفعل والظرف و

ل بهذا المثـال  مثّو ،"الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيراً وجهه نعم الفتى:"فقال

 :الفاعل في مرفوعى ما ذكر رهصوح ه ال فرق بين المتصرف والجامد،عالماً بأنّإ

مـا  " كان نكرة بعد نفي وشـبهه ك  ِإذاتيانه مجروراً بمن الغالب أل على إما جري

أراده  أو )29، اآلية يونس(، چڱ  ڱ   ڱچ :اء في نحولياوب، "جاءني من أحٍد

   ".عي اللفظ والمحلولألعم من مرف

مالك السابق بقوله في الكافية ثم وازن بـين عبـارة    ابنعترض السيوطي قول ا

الفاعـل الـذي   :لفيـه االقـول  :" 2قال.مفضالً عبارة الكافية وعبارة الكافية األلفية

الكافية حيث أتى  أحسن منه صنعه في ه نعم الفتى،كمرفوعي أتى زيد منيراً وجه

  :3بالحد في بيت فقال

ما تَم مسند له خلزم لو  .......  فاعالً األصلبقا بصوغ س وسم  

ال  اسمقال ابنوقال  .)3يةاال،نبياءاأل( چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ  وقد احترز بقيد الخلو من 

  ". الظاهر إلىر ال الضمي إلىسناد في ذلك إنما اإلألن  إليهحاجه 

فقـال   .وبـين الفاعـل والمفعـول    بين الفاعل وعامله ةالرتبوتحدث النحاة عن 

  :جهأوالفاعل ألربعة  علىيتقدم الفعل َأن  طشتراإنما :" 4العكبري

  .هعليالفاعل كجزء من الفعل لما نذكره من بعد ومحال تقدم جزء الشيء َأن  :األول
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تاً وثاب ككونه كائناً من صدور الفعل منه إالّور حقيقته كونه فاعال اليتصَأن  :الثاني

  .فجعل في اللفظ كذلك

  .غيره إلىد يسنَأن  الفعل جاز علىتقدم  ِإذا االسمَأن  :الثالث

 ضمير تثنيه وال جمع، إلىالفعل لم يحتج  على يتقدمَأن  جاز ِإذاالفاعل َأن  :الرابع

  ."الزيدان قاما":والضمير الزم له كقولك

 علـى تقديم الفاعـل   األصلأن :" 1فذكر العكبري أما عن رتبة الفاعل والمفعول،

والمفعول قد يستغنى  وجار مجرى جزء من الفعل، الزم في الجملة ألنّه ،لوعمفال

تقـديم  َأن  إالّ ،المفعول به بعد ذلك إلىوالفاعل يصدر منه الفعل ثم يفضي  عنه،

ن خيف اللبس فإ لفاظ،األاتساع  إلىوالحاجة  تصرفه إلىالمفعول جائز بقوة الفعل 

 أوفإن وصف أحدهما  ،تبين فيهمايكون الفاعل والمفعول اليَأن  لم يجز التقديم مثل

طف ما  انفصل بينهما جاز التقديمع."  

وتاحيره  هعلييم المفعول دتق إلىوينقسم الفاعل بالنسبة :"2عصفور ابنوفي هذا قال 

  :اقسام ةثالث إلىعنه 

اً الفاعل ضـمير  يكونَأن  الفاعل وحده وهو علىعول ال يجوز فيه تقديم المفسم ق

المصـدر   إلـى يكون الفاعل مضافاً  أواليكون في الكالم شيء مبين  أومتصالً، 

قسم يلـزم فيـه   و. مشتق منه اسم أو بأن التي خبرها فعل، أو والفعل، بأن المقدر

 متصـالً  أو والفاعل ظـاهراً،  متصالً يكون المفعول ضميراًَأن  وهو هعليتقديمه 

بـأن  يكـون   أو تصل بالمفعول،اما  على أو ول،المفع علىبالفاعل ضمير يعود 

ـ  أو خبرها الفعلبأن التي  أو والفعل، فـي معناهـا    أو إالّيكون الفاعل مقروناً ب

 أو .اعمر إالّنريد ما ضرب زيد  ،"اإنما ضرب زيد عمر:"المقرون بها نحو قولك

  :3نحو قوله في ضرورة

  القنابُل السماء ماء خضخضتْ ِإذا ......... يحذرونها وكانت لهم ربيعةٌ
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ـ   على" القنابل"الفاعل  على" ماء"الشاهد فيه تقديم المفعول  زوم  بسـبب  جهـة الل

  .وقسم يجوز فيه التقديم والتأحير وهو ما عدا ذلك .شعرضرورة ال

كان  هعليقدم  ِإذاف كالجزء منه، هنَّألل يلي الفاعل الفعَأن  األصل:"1قال الزمخشري

  .زيد وامتنع ضرب غالمه زيداً هومن ثم جاز ضرب غالم في النية مؤخراً،

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    چ  :يلي عامله وقد يتأخر جوازاً نحوَأن  األصلو:"2هشام ابنقال 

ــة(، چۇ   ــاً  )41القمر،األيـــ ــونووجوبـــ  چۀ  ہ   ہ    ہ   چ   :حـــ
ف وضرب موسى عيسى،بخال وما أحسن زيداً، ،وضربني زيد،)124يةالبقرة،األ(

 ،)30:األعراف( چ  �   �چ  :وقد يتقدم جوازاً نحو أرضعت الصغرى الكبرى،

  .)110،األيةاإلسراء(چ  ک  گ  گ  گ   گ  ڳچ :نحوووجوباً 

  :3مالك ابنقال 

وبعد ففَ ٍلعظَفَ ٌلاع إنهفَ.....رهفَ إالّو ،وضا ميرتَتَسر  

حكم الفاعل التأحير عن عامله وهو الفعل َأن  إلىذهب البصريون  4عقيل ابنقال 

فال نقـول   رافعه، علىقام الزيدان،وزيد قائم غالمه،واليجوز تقديمه :شبهه نحو أو

جواز تقديم الفاعـل   إلىوذهب الكوفيون  .يكون زيداً فاعالً مبتدأَأن  علىزيد قام 

  ".عامله على

فال يتقدم  ،ةمترتب -ةعني البعديأ-والبد من بعد فعل من فاعل وهي 5لسيوطيقال ا

هـو  فاللفظ نحو قام زيد،والزيدان قاما  يفإن ظهر ف ،كالجزء منه ألنّهالفعل  على

لمـا دل   أو وهند قامت، زيد قائم،:لمذكور نحو ستتر راجع إمااضمير  إالّف ذاك،

أي وال يشـرب   ،"بها وهو مـؤمن مر حيث يشروال يشرب الخ " الفعل نحو هعلي
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 چڤ           ڤ     ڤ   ڦ     ڦ  چ  :نحـو  حال المشاهدة هعليلما دل  أوالشارب،
  ".أي بلغت الروح التراقي )26القيامة،األية(،

مالك في تأخير الفاعل وعدم تقديمـه   ابننالحظ هنا موافقة رأي السيوطي لرأي 

 1ف الفاعل فقال السيوطيذحفي ا مَأ .وهو مذهب جمهور البصريين عامله، علي

فاعل  :صالً عند البصريين واستثني بعضهم صورة وهيأحذف الفاعل ال ي :قالوا

وفيه نظر وقد استثنيت صورة أخرى وهي فعل " رغبةً"و" قياًس"المصدر وهي نحو 

وليس  هعليفاعل الجماعة المؤكد بالنون فإن الضمير فيه يحذف وتبقى ضمة دالة 

في كتابـه النكـت ثـم     هذا وذكر". بيانه في بابي نون التوكيد يأتيس كما مستتراً

الفاعل ال يحذف بـل  َأن  والشذور األلفيةقول  ":2ا صورة أخرى فقالإليهأضاف 

  :ستثنى منه صورييستتر و

ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  چ      :أو فاعل المصدر نحو ضرباً زيداً، :حداهاإ

ال مضمر ألن المصدر  فإن الفاعل فيه محذوف .)14،15 ية،األالبلد( چۇ  ۆ   ۆ  

هشام فـي   ابنستثناء هذه الصورة ا علىوممن نص  .ال يتحمل الضمير كذا قالوه

ل بمشتق كأسـد  وُأ ِإذاه في مثل ذلك يتحمل ألن الجامد نّوعندي أ. الجامع والقطر

صل المشتق عند فالمصدر الذي هو أ ،المبتدأيتحمله كما مر في باب  بمعنى شجاع

 ،ضرب في معنى أضربَأن  على لي،أوالبصريين ومشتق عند الكوفيين من باب 

  .يل بمشتق فتأملأويطعم وهذا تَأن  واطعام في معنى

آل (چۈ  چ :الجماعة المؤكـدة بـالنون نحـو    ةالمخاطب ةفاعل فعل المؤنث :نيهاثا

به والجمع حـذف  فإن ضمير المخاط ،)26يةاالمريم ( چپ  پ  چ  ،)186عمران،

أحكام نون التوكيد  علىإعرابه و علىعند الكالم  هعليلتقاء الساكنين كما نصوا ال

  .ناء هذه الصورة هناستثاوأغفلوا 

ـ ماستثناها الناظم في سبك ال معه فعله، ذفَح :ثالثها  ابـن وقـد تعـرض    .مونظ

  .الحاجب لهذه الصورة
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  .هشام في الجامع والقطر نابفي التعجب واستثناها " أفعل به"فاعل  :رابعها

  .هشام في القطر ابنهند استثناه  إالّما قام :نحو :خامسها

اعل ال يتعدد وإنما يكـون  الفَأن  علىأجمعوا : هقعليهشام في ت ابن الق :سادسها

تلقفها الناس رجالً رجـالً فهمـا فـي    :صلهاأ "تلقفها رجٌل رجٌلف:"ا قولهأمواحداً ف

 ،قيما محلهفحذف الفاعل وُأ .األولف األولأدخلوا :والحال نح علىمنصوب  األصل

ال كشئ واحد،فلم يتعاطفا وصار رفعهما كأنه رفـع  عقيما محل شئ واحد جفلما ُأ

 هذا حلو حـامض، : ونظيرة ،صلينمفقولك الناس  بمنزلة) رجٌل رجٌل(ألن .واحد

ن الضمير وكا وكان رفعهما كرفع واحد متنع عطفهما،اما لما كانا بمعنى مر ألنّه

  .ن للتفصيلاالقام مقامه ح ِإذاهذا فيقال يجوز حذف الحال  علىو .منهما

كـان   ِإذا ستتار الفاعـل امالك في قوله ب بنال 1نالحظ فيما سبق مخالفة السيوطي

 .ن من صور يجوز فيه حذف الفاعـل وستثناه النحوياوإعتراضه له بما  ضميراً،

قال :"2هشام فقال ابنبقول  "ن ظهر فهوإ" مالك ابنعترض قول االسيوطي َأن  كما

ـ وهو فاسـد ويـدل    .فهو الفاعل فإن ظهر فاعله، ،ظاهره" هشام  ابن  إالّو هعلي

ه من كل ذاكالخبر ال يجوز اتخ يظهر فهو ضمير الجزاء  إالّأي و ستتر،افضمير 

قـال ويمكـن   " شعري شـعري "ل أول كما أووإن ورد  نظيره في كالمهم  ،وجه

  ".أي فما قلته حق هو قائمقائم، ف اًأن قلت زيد:من نحو أجازوهما  علىتخريجه 

  :3مالك ابنقال 

  الصفَنْيَأن  وِلُعفْي المف األصلو      الَصتَّيَأن  ِلاعفَي الْف األصلو

قَوُي دبِ اُءـجالَخاألصل ف       دقَو ْقَ عوُلفُـْمئ الَجِيالْ ًلبفِلـع  

الَ رِِأخِّووَلعفُم  بلَأنُح سرذ،ْ      َو ُأضمفَالْ رغَ ُلاعر ُمنْيصـحر  

وإنَّبِ أو إالّا بِما انْمحـصـخِّأََ         رر قَود يقُبِس قَ َأنصظَ دهر  
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لفاعل وفعله وبـين الفاعـل   بين ا ةالثابت ةالرتب إلى بياتاإلي هذه ف مالك ابنأشار 

المرخصة وهي التي يجوز فيها تقديم  أو ةغير الثابت ةالرتب إلى،كما أشار والمفعول

  .الفاعل علىالمفعول 

 األصلو( كالجزء منه، ألنّهيفعله ) يتصالَأن  في الفاعل األصلو:"(1قال السيوطي

وقـد يجـاء    ضرب زيد عمراً،:نحو ةفضل ألنّهعن فعله )ينفصالَأن  المفعول في

وقـد يجـئ    اً زيـد، ضرب عمر:اعل نحوالف علىالمفعول  ليقدم األصلبخالف 

خـر المفعـول   آو ".الضالله هعليفريقاً هدى وفريقاً حق ": المفعول قبل الفعل نحو

 :نحو ةكأن لم يظهر إعراب وال قرين ،)حذر(بينهما ) سلب(َأن  وجوباًوقدم الفاعل 

نـة  ر لم يعلم فإن كان ثمة قريرتبة الفاعل التقديم ولو ُأخ ِإذ ضرب موسى عيسى،

ضمر الفاعـل  أ أو عدي الحمى،س نتضأو ،أكل الكمثرى موسى:جاز التأخير نحو

فإن كـان منحصـراً وجـب     ضربت زيداً،:ي جئ به ضميراً غير منحصر نحوأ

ضربني :كان المفعول ضميراً نحو ِإذاوكذا  انت، إالّما ضرب زيداً  :تأخيره نحو

زيد.  

مثال الفاعل  وجوباً) رخُِّأ(مفعوال  أو ، سواء كان فاعال)بإنما انحصر أو إالّوما ب( 

مثال حصر المفعول ، و"اً زيدوإنما ضرب عمر"و ،"زيد إالّما ضرب عمراً :"نحو

  ".عمراً ما ضرب زيدوإن"، و"اًعمرإالّما ضرب زيد :"نحو

بـأن كـان    ،)إن قصـد ظهـر  ( مفعوالً أو وقد يسبق المحصور سواء كان فاعالً

  :2ستشهد بقولهاو الكسائي إليهب وهذا ما ذه إالّمحصوراً ب

إالّ ما عاب فعَل لئيم إالّطٌ وال جفا قُّ......ي كرمٍذ بطال ٌأجب  

 وكذا قوله المفعول، علىاعل حيث قدم الف ،)لئيم فعل ذي كرم إالّ(الشاهد في قوله

  :3وقول الشاعر ،)بطال جبٌأإالّ(

دتُتزو من ليلى بتكلهاما بي كالُم ضعفَ إالّفمازاد ......يم ساعة  
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الفاعل ووافقه  علىالمفعول  محيث قد )ما بي كالمهاضعف  إالّ( الشاهد في قوله 

أمـا   .المنـع مطلقـا   علـى والجمهور  لم يكن فاعالَأن  في تقديمه األنباري ابن

  .بالتأخير إالّفال يظهر قصد الحصر  إالّالمحصور ب

ـ  رذلبس ح نإ وأخرالمفعول:" مالك ابناعترض السيوطي قول  وأضر الفاعـل م 

  :وأخر المفعول فيه أمران 1:األلفيةقول  :بقوله ،"غير منحصر على

 الرضي، هعلينص  يضاً،أاليختص ذلك بتأخيره عن الفاعل بل عن الفعل  :األول

  .عيسى ضرب موسى لئال يظن المتقدم مبتدأ فال يقال

تابعـه  و جالسـرا  ابـن ذكره  لتباس،االير عند وب التأخما ذكر من وج :والثاني

ن أالمقرب ب علىالحاج في نقده  ابنوالمتاخرون ونازعهم  عصفور ابنجزولي وال

حكاما أغراض الواهية وبأن في العربية األسيبويه لم يذكر في كتابه شيئا من هذه 

بهما واحـد  فإن اللفظ  م ال يقال كاجتنابها كتصغير عمر وعمرو،طراً منها لبس ث

فال يبعـد   مال من مقاصد العقالء لما لهم فيه من غرض،جاإلوبإن  مع أنه  يمنع،

  وبأن  من غير تعيينه، خراالإلفادة ضرب أحدهما  جواز ضرب موسى عيسى،

ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  چ :وبأن الزجاج نقل في قوله تعالى ،تأخير البيان لوقت الحاجة جائز

  .الخبر والعكس ودعواهم اً،اسم: جواز كون تلك ،)15،نبياءاأل( چڃ  چ  چ  چ  چ  

 ابـن بقول " أضمر الفاعل غير منحصر أو:"مالك ابنكما اعترض السيوطي قول  

ضربت زيداً  :الفعل في نحو علىمتناع التقديم إيوهم  :"هشام ابنقال :2قال .هشام

، وليس كـذلك بـل   سوى بين هذه المسالة وبين مسألة ضرب موسى عيسى ألنّه

وإنما يمتنع توسيطه بـين الفعـل    ن الفاعل،تأخيره ع أوالفعل  ىيجوز تقديمه عل

  ".والفاعل فقط

  :نيبأن فيه أمر" قصد ظهرَأن  قبسيوقد :"مالك ابنقول  على علق السيوطي

ال يظهر الحصـر فـي القصـر     ِإذ ،إالّصر بيكون الحَأن  صورة المسألة :األول

  .طلقاًوجوب تأخير المحصور بها م علىجماع االالنحاس  ابنولذلك نقل " إنما"ب

                                                 
 .345، ص1، ج1النكت، ط -  1
  .351نفسه، ص المصدر -  2
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كذا نقله فـي الكافيـة    ة هذه هو مذهب الكسائيلكره من الجواز والحاِإذم: الثاني

 األنباري ابنَأن  منع السبق مطلقاً ونقل علىكثر بنى االوأن  والتسهيل وشرحهما،

والذي نقلـه غيـر    حصر دون الفاعل ِإذاجواز تقديم المفعول  علىوافق الكسائي 

أن البصـريين  :هشام فـي التوضـيح   ابنلتسهيل وفي شرح ا اسمالق ابنالناظم ك

وأن طائفـة   في المفعول بـه،  جوازال على األنباري ابنوالقراء وافقوا الكسائي و

  .الحاجب عل المنع مطلقاً ابنوقد مشى بالمنع منهم الجزولي والشلوبين  قالوا

  :1مالك ابنقال 

نحو زان نَ وشذَّ.......ه عمروشاع نحو خاف ربرشجال ُهُرو  

اتصل به ضمير  ِإذاالفاعل  علىكثر وظهرتقديم المفعول أ" وشاع":2 قال السيوطي

متقدم في الرتبة وذلـك   ألنّه متأخر علىالفاعل ولم يبال بعودة الضمير  علىيعود 

المفعـول   علىاتصل به ضمير يعود  ِإذاوشذ تقديم الفاعل  اف ربه عمر،خ: نحو

 إالّ ال يجـوز  متاخر لفظاً ورتبةَ وذلك علىضمير يعود ال .زان نوره الشجر :نحو

ومـه مصـعباً   ولما عصى ق :وفي الضرورة نحو :منها في مواضع ستة ليس هذا

ألن إستلزام الفعل للمفعـول   :جني في النثر بقلة وتبعه المصنف فقال ابنوأجازة 

ة واضحة لمالك في هذه المسأ بنة السيوطي اللفوهنا تبدو مخا ".م مقام تقديمهيقو

المفعـول   علىيعود  تصل به ضميرا ِإذامالك تقديم الفاعل  ابنة حيث  أجاز وجلي

  .ما السيوطي فلم يجزةأ

 :4األلفيـة  :"قول :"3هبقول األلفيةمالك السابق في  ابنكما اعترض السيوطي كالم 

  :زان نوره الشجر،فيه أمور :وشذ نحو، خاف ربه عمر :وشاع نحو

  :هلقو علىعة هذه المسألة مفر :األول

  ينفصالَأن  في المفعول األصلو......يتصالَأن  في الفاعل األصلو

                                                 
 1البهجة المرضية في شرح االلفية، ج  -  1
 .  160، ص1شرح ابن عقيل، ج -  2
 .352، ص1، ج1النكت، ط -  3
 .80، ص2شرح ابن عقيل، ج -  4
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كما صنع في الكافية الكبرى حيـث  يذكرها عقبها بصيغة التفريع َأن  فكان ينبغي

  :قال عقب البيت

شا وقل زان نوره الشجرف.........ه عمركذاك نحو خاف رب  

فعله فلذلك جاز ضرب غالمه يلي َأن  األصلو:" الالحاجب فق ابنوقد صنع كذلك 

  ".متنع ضرب غالمه زيداًازيد و

مر األمن حهه السماع ف) شذ( ،) شاع( أراد ب َأن قهعليهشام في ت ابنقال  :الثاني

يقال فيه قوي وضعيف ال شـاع   فالقياس وإن أراد من حهة القياس، فيه بالعكس،

  ".وشذ

شرح ووشرحه  1في التسهيل زان نوره الشجر، :نحو علىالقياس  ختاراقد  :الثالث

هشام في التوضيح أكثـر النحـويين ال    ابنضا الرضي وقال يأ هختاراو 2الكافية

 مالـك  ابـن جني والطوال و ابنو األخفشفيهما  هفي نثر وال شعر واجاز هيجيز

  " .في الشعر فقط هوالصحيح جواز

 :نحـو صـفته   أو كذا الحكم فيما لو اتصل ضمير المفعول بصلة الفاعل :الرابـع 

هكذا قيل ولـو قيـل    .وأكرم هنداً رجالً ضربها .غالمه ضرب زيداً الذي ضرب

ـ  :الجواز في الثانيه جنبي غيـر ممنـوع   األألن الفصل بين الصفه والموصوف ب

  "والموصول لم يبعد ةالصل بخالف

ضمير يعود  إلىلو كان الفاعل مضافا  :3مالك في شرح الكافية ابنقال  :امسالخ

لو  ألنّه لم يجز تقديم الفاعل، ساء عبد هند بعلها، :المفعول نحو ليهإأضيف  ما إلى

ـ العائد  إلى حاجةة الورتبه مع تعلق الفعل به وشد مؤخر لفظاً علىقدم لعاد   هعلي

وقدمته جاز في رأي قوم " بعلها"ونصبت " عبد هند"أي رفعت  فلو عكست العملين،

ضـاف  مالفاعـل وال  إليهضيف أ ما إلىلما عاد الضمير  :جاز قالأدون قوم فمن 

الفاعل وتقديم ضمير  إلىكالشئ الواحد، كان بمنزلة عود الضمير  إليه والمضاف

 وتقديم ضمير ماهو والفاعل كشـئ واحـد   الفاعل في غاية من الحسن، إلىعائد 

                                                 
 .78تسهيل الفولئد، ص -  1
  .125، ص2أوضح المسالك، ج -  2
  .588، ص2شرح الكافية الشافية، ج -  3
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ر ومفسر الضـمير  تأخُّ إلىز نظر جِومن لم ي يكون له حظ من الحسن،َأن  جدير

  ".دم تعلق الفعل به فمنعلفظاً ورتبةً، مع ع
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  النائب عن الفاعل:المبحث السادس

فاعله بينما  ختلف النحاة في تسمية هذا الباب فسماه القدماء بالمفعول الذي لم يسما

وهو  1السراج ابنقال .المتأخرين بالنائب عن الفاعل مالك وبعض النحاة ابنسماه 

فعل بنى للمفعول ولـم   علىمبنياً  االسمكان  اِإذمن فعل به  المفعول الذي لم يسم

  .له َلعيذكر من فُ

فاعله كل مفعول حذف فاعله وُأقـيم هـو    المفعول الذي لم يسم:"2الحاجب ابنقال 

عول الذي باب المف 4وسمى أبو حيان. في المقرب 3عصفور ابنومثله قال ". مقامه

مالك ابنصطلح او :ثم قال فاعله، لم يسم  َأنسى هذا الباب باب النائـب عـن   م

  ".الفاعل

 فاعلـه،  نائب الفاعل هو الذي يعبرون عنه بمفعول ما لم يسـم :"5 هشام ابنقال 

  :لي لوجهينأوى األولارة والعب

  .النائب عن الفاعل يكون مفعوالً وغيره أن :امأحده

للفعـل  أنه مفعول  هعلي، يصدق "أعطي زيد ديناراً:"أن المنصوب في قولك :اثانيه

  ".الذي لم يسم فاعله وليس مقصوداً لهم

مالـك فـي    ابن هكذا ترجم:6وسمى السيوطي هذا الباب النائب عن الفاعل ثم قال

والتعبير به أحسن من التعبير بمفعول لم يسم فاعلـه لشـموله للمفعـول     .7لفيهاال

 عطى زيد درهماً وليس مـراداً، في قولك ُأ نصوبالم علىولصدق الثاني  غيره،و

الترجمة  :"لكن قال أبو حيان في شرح التسهيل .في شرح الشذور 8هشام ابنذكره 

                                                 
  .76، ص1األصول في النحو، ج -  1
 .83شرح الكافية للرضي، ص - -  2
 .117المقرب ومعه مثل المقرب، ص -  3
 .184، ص2ان العرب، جارتشاف الضرب من لس -  4
 .154شرح شذور الذهب، ص -  5
 .161، ص1وأنظر النكت، ج.161، ص1البهجه المرضية في شرح األلفية، ج -  6
 . 86، ص2شرح ابن عقيل، ج -  7
، تحقيق ابن عبد الرحمن صادق 195،وانظر المنقح على الموشح، ص154شرح شذور الذهب، ص -  8

 .). ط.د(سكندريه،سعد، تعليق المنيري،دار االيمان،اال
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: يقولواَأن  النحويين فيه ةمالك وإنما عبار ابنعن الفاعل لم أرها لغير " النائب"ب

  ".صطالحااله وال مشاحة في ليسم فاع مالمفعول الذي ل باب

عبـارة   علـى الفاعـل  يظهر هنا رأى السيوطي واضحاً في تفضيله عبارة نائب 

 ابـن هذا يكون قد وافـق  بالت التي ذكرها، وعليلتلك الت" مفعول ما لم يسم فاعله"

    .مالك في تسميته

كان  ِإذا:"1فقال العكبري ،هما ينوب عن الفاعل من مفعول وغير اختلف النحاة في

وحروف الجر في الكالم مفعول به صحيح جعل القائم مقام الفاعل دون الظروف 

  :جهأو عةربأل

  .الفاعل بخالف الظرف إلىما بنفسه كما يصل إليهأن الفعل يصل  :أحدها

  .د الفعل والمفعول بهجأن المفعول به شريك الفاعل،ألن الفاعل يو :الثاني

في المعنى قد جعل فاعال في اللفظ كقولك مات زيد وطلعـت  أن المفعول  :الثالث

  .رفوهما في المعنى مفعول بهما بخالف الظ الشمس،

بابه ولم يسـند   أوعنيت بحاجتك، : فعال ما لم يسم فاعله بحال نحواألمن : الرابع

  .أنه أشبه الفاعل على مفعول به صحيح، فدل إلى إالّ

تمـع  اج ِإذا امة من الفاعلقاإللي بأوأن المفعول به المسرح :"2صفورع ابنوذكر 

المفعول بـه   م الفاعل،شياء المتفق في إقامتة مقااأل من 3أبو حيانوقال  .مع غيره

  ". ب زيدضرِ :نحو

أن الكوفيين يجيزون نيابة غير المفعول الحقيقي عـن  :4وذكر عبد اللطيف الزبيدي

ذلـك ألن   يجيـزون  ال الفاعل مع وجود المفعول الحقيقي مطلقاً، وأن البصريين

  .عندهم ال يجوز إقامة غير المفعول به الصريح مع وجودة

                                                 
 .159، ص1اللباب في علل البناء واالعرلب، ج -  1
 .119المقرب ومعه مثل المقرب، ص -  2
  .184، ص 2ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج -  3
طارق الجالني،مكتبة النهضة .، تحقيق د77، ص1ئتالف النصرة في احتالف نحاة الكوفة والبصرة، طا -  4

 ).م1987-ه1407(العربية بيروت،
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وجوبـاً   غيره علىمفعول به عند المحققين مقدم في النيابه وال:" 1 هشام ابنوقال 

ألن الفعل  وضارب زيد عمراً، أعطيت زيداً درهماً، :" قد يكون فاعالً كقولك ألنّه

  ".ضارب من زيد وعمر، فقد إشتركا في إيجاد الفعل

  :2مالك ابنقال 

وُبنُي بِ وٌلُعفْمه عفَ نِلاع .......فكَ ُها لَيمخَ َلنيُر نَيئِلا  

في ما له من رفـعٍ  عن فاعالً اً كان موجودَأن  ينوب مفعول به :"3 قال السيوطي

 مضـروب  وزيـد  كنيل خير نائل، وغير ذلك، وإمتناع تقديمه عن الفعل يٍةوعمد

  ".به ينوب عن الفاعل في جميع أحكامهأي المفعول  ،غالمه

فيما ذكـروه  لف جمهور النحاة ايخمالك فيما ذكره كما لم  ابنالسيوطي  لفالم يخ

مالك السابق بقـول أبـي    ابنقول  لكنه اعترض. من نيابة المفعول به عن الفاعل

، قال "ألخ.......ينوب مفعول به عن فاعل :) األلفيةقول (:حيان في التسهيل فقال

ووجـوب تـأخره عـن     إنما ينوب عنه في الرفع،:" في شرح التسهيل أبو حيان

وال يجري مجراه في العامـل الن   ء وإمتناع الحذف،جزمنزلة ال والتنزل ،الرافع

 والجامد والجاري مجرى المشتق، الفعل وبالظرف والمجرور، اسمالفاعل يرتفع ب

وفي إرتفاعه  .المفعول اسمو ،بالفعل الّإالمفعول الذي لم يسم فاعله  اسموال يرتفع 

  ".و لهن لم يجر مجراه في كل ما هِإذبالمصدر المنحل خالف ف

وأما المفعوالت التـي  :"4عصفور ابني نيابة الظرف والمصدر والمجرور قال وف

 تقـديراً ومتصـرفاً،   أويكون مختصا لفظـاً  َأن  مقام الفاعل فالمصدر بشرط امقت

متصرفين، والمفعـول بـه المسـرح     يكوناَأن  والظرف الزماني والمكاني بشرط

  ".والمقيد وأعني به المجرور

                                                 
 .154شرح شذور الذهب، ص -  1
 .2،86شرح ابن عقيل، ج -  2
  .162، ص1البهجه المرضية في شرح االلفية، ج -  3

 355، ص 1النكت ، ج  -5
 .119المقرب ومعه مثل المقرب، -  4
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َأن  إلىوأشار  قامة المجرور بحرف الجر مقام الفاعلإجواز  :1اجبالح ابنوذكر 

 أجاز نيابة األخفشَأن  كما ذكر وبعض المتاخرين من النحاة، نهذا مذهب الكوفيي

  ".هعليالظرف والمصدر مع وجود المفعول به بشرط  تقدمها 

كان معه  نرف مقام الفاعل وأظذكر الكوفيون انه يجوز إقامه ال :"2 وقال العكبري

أما إقامة المصدر مع المفعـول   .السعة علىبه  يصير مفعوالً ألنّهمفعول صحيح، 

  :به فللبصريين فيه مذهبان

بخـالف   في المعنى فهـو غيـر الزم   إليه يصل ال يجوز ألن المصدر :أحدهما

  .المفعول به

      ذلك بقراءة أبـي جعفـر    علىوا حتجابنفسه و إليهيجوز ألن الفعل يصل  :ثانيهما

أي ليجزي الجزاء قوماً،وقراءة ، )14،األيةالجاثية( چڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  چ  ٹ ٹ

  .)88،نبياءاأل( چه  ه  ے     چ   :عاصم 

لـم يوجـد المفعـول     ِإذاشياء التي تقـام مقـام الفاعـل    االأن :"3وذكر أبو حيان

كـان   ِإذاوالظرف .وأن ال يكون للتوكيد يكون متصرفاً،َأن  المصدر وشرطه:هي

ما : ما ضرب زيد من أحد، فتقول:والمجرور بحرف زائدة نحو. متصرفا مختصاً

واتفق الكوفيون والبصريون عن المقام هو :ضرب من أحد، فأحد في موضع رفع

  ".المجرور

الجـار   أوظـرف  ال بـه نـاب   فإن لم يكن في الكالم مفعـوالً  :"4هشام ابنوقال 

، وجلـس  ، صيم رمضان، ومر بزيـد ير فرسخس: المصدر، تقول أووالمجرور 

غيـر   إلـى إسناد فعل الممفعول  األخفشأجاز الكوفيون و:" 5 وقال.ماماالجلوس 

                                                 
 .84/85شرح الكافية للرضي، ص -  1
 .159، ص1عراب، جاللباب في علل البناء واإل  -  2
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  .89، ص1قطر الندى وبل الصدى، ج -  4
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80 

پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         چ : المفعول به مع وجوده محتجين بقراءة أبـي جعفـر  

  :1، وقول الرجز)14،األيةالجاثية( چٺ  ٺ  

  ىدُهو ذُ إالّ ىِّا الغَي ذَفَوال شَ.....سيداً إالّ اءعليبال نعُي ملَ

  :2مالك ابنقال 

  ىرِح ةباَينبِ رٍٍج فرح أو.......رِدصم نم أو فرظَ نم ٌلابِوقَ

صاً وغير مخـتص  وقابل للنيابة من ظرف بأن كان متصرفاً مخت:"3قال السيوطي

 أو غيـر التوكيـد،  ل كان متصرفاً من مصدر بأن أو د الفعل بمعمول أخر،يولكن قُ

وال علة بنيابة من الفعل جـرى،   حرف جر مع مجروره بأن يكن متعلقا بمحذوف

قط وضرب ضرب شديد ولما س وسير يزيد يوم، سير يوم السبت، :ي جدير نحوأ

َأن  علـى اتفاق الكوفيين والبصـريين   4رتشافاالفي  أبو حيانونقل  .يديهمأفي 

 المصنف من أنهما معا النائب لم يقلـه أحـد،  هو المجرور وأن الذي قاله  النائب

مـن  " ضـربت "و" اهللا ِإذمع"و" سبحان اهللا"و" عند"و "ِإذ"وغير القابل ال ينوب نحو

وال  التمييز، وفهم من تخصيصه النيابة بما ذكر أنه ال يجوز نيابة ضرباً، ضربتُ

رتشاف الاوبالثاني في  5في التسهيل األولوال المفعول معه، وصرح ب المفعول له،
  ".7وبالثالث في اللباب6

من جواز  إليهفيما ذهبوا  مالك والسيوطي فيما سبق جمهور النحاة، ابنلم يخالف 

السـابق   األلفيـة وقد اعترض السيوطي قـول   .غير المفعول به عن الفاعل يابةن

                                                 
 ).م1980(فاق الجديدة،بيروت،، تحقيق وليم بن الورد، دار اآل173، ص2ديوان رؤبة بن العجاج، ط -  1
  .92، ص2شرح ابن عقيل، ج  -  2
 .166، ص1فية، جلفي شرح األ البهجه المرضية -  3
 .193، ص2ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج -  4
 .76، ص1تسهيل الفوائد وتكملة المقاصد، ج -  5
 .193، ص2ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج -  6
 .159اللباب في علل البناء واالعراب، ص -  7
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ضح منه أومن مصدر  أووقابل من ظرف " :قوله:"1قول الكافية فقال هعليل وفض

  :2لكبرىقول الكافية ا

  ذفاقد ُح وخصصا عن فاعٍل....... فاوناب مصدر وظرف ُصرِ

 وعبارة التسـهيل والكافيـة  " حرف جر أو" :األلفيةثم وازن السيوطي بين عبارة 

عبـارة   ،"حـرف جـر  أوقوله :"3موضحا آراء النحاة فيهما فقال ،"جار ومجرور"

مـا  إليهوما ذهب :قال أبو حيان وكذا الكافية الكبرى،"جار ومجرور أو:"4التسهيل

هـو   هالمجـرور وحـد  َأن  حد، بل مذهب جمهور البصريينأمعا النائب لم يقله 

    :في الشذور فقال هعليي موضع رفع وقد مشى وهو ف النائب،

وحده فهو فـي موضـع    حرف الجر النائب هوَأن  ومذهب الفراء ".المجرور أو"

  .توافقه األلفيةوعبارة  رفع،

أن :"5عصـفور  ابنفقال  .وأرى نيابه المفعول في باب ظنتعددت آراء النحاة في 

ختبـار  االَأن  إالّقمت أيهما شئت، من باب ظننت أ أوكان  الفعل من باب أعطيت 

، والفاعل في المعنى من باب "ظننت"من باب  األصلفي  المبتدأ ووه األولاقامة 

وهـو   خاصة، لاألوإقامة  إالّب أعلمت لم يجز عندي ، وإن كان من با"اعطيت"

ما  إلىبالنظر  عول وماكان من الصفات بمعناه حكمهالمف اسمو الفاعل في المعنى،

  ".مبني للمفعولليطلبه من المعموالت حكم الفعل ا

مفعول الثاني لوال يقع ا لى من الثاني،أوعطيت أمن باب  األول:"6الحاجب ابنقال 

وان كان يتعدى ألكثر :"7نأبو حياوقال  .علمتمن باب علمت وال الثالث من باب أ

 قـوالً  األوليقـام  َأن  فاعل في المعنى جـاز  األولعطى مما أمن واحد من باب 

لـم   ِإذامذهب الجمهور  علىقامته إأما الثاني فيجوز  ،كسى زيد جبة :نحو واحداً
                                                 

  .358، ص1النكت، ج -  1
  .607، ص2شرح الكافية الشافية، ج  -  2
 .92، ص2شرح ابن عقيل، ج -  3
 .77تسهيل الفوائد وتكملة المقاصد، ص -  4
 .121المقرب ومعه مثل المقرب، ص -  5
  .83، ص1شرح الكافية للرضي، ج -  6
  .186/188، ص2ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج -  7
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للفعل المبنـى للمفعـول،    لوفعمم يقولون هو ألنّهزيداً  عطى درهمُأ:يلبس فتقول

 أونه منصوب بفعل محذوف تقديره وقيل درهماً أ إلىكيسان  ابنو ،وذهب الفراء

ل وبقى ونه منصوب بفعل الفاعل لما غير بني لألأ إلىوذهب بعضهم  ،أخذ درهماً

نه خبر ما لم يسم أ علىانه انتصب  إلىوذهب بعضهم  أصله، على الثاني منصوباً

ذه المـذاهب وأن كانـت   وه. اعل فكذلك هذافالمقام خبر كان يقوم  ما الفاعله فك

نيابـة ثـاني   جـواز  مالك ال خالف فـي   ابني تقدح في قول هف ضعيفة مردودة

لكن عنـده   اللبس، امن ِإذاقامة الثاني إمالك يجيز  ابنف في باب أعطى، المفعولين

قامتـه  إوليس  قامتههشام انه ال يحوز إ ابنالثالث فقد ذكر  اأم .لىأو األولاقامه 

قامة الثاني وال يجوز إ ب المخترع جواز ذلك عن بعضهم،كما ذكر بل ذكر صاح

 كشـك سـميناً   اعلم زيـداً  :ال يلبس نحوَأن  بشرط إالّوالثالث عند من أجاز ذلك 

 وال شبيها بها، ةلم يلبس ولم يكن جمل ِإذامالك  ابنوجواز ذلك هو ظاهر من كالم 

نـه  أا ابنصـح أفـنص   مما حذف حرف الجرمن الثاني، اختاروان كان من باب 

ر ولهذا وبالخب تريد من الرجال، الرجال، زيد اختار: فتقول األولقامة إ إالّ يجوزال

 ابـن  اختـار و.... وهو مذهب الجمهور ومنهم الفارسي .ورد السماع عن العرب

 ابـن اختير الرجال زيد، وقال :فتقول األولنه تجوز اقامة الثاني مع وجود مالك أ

  .القلب على إالّ زيداًر خبمر الوز أال يج 1السراج

  :2مالك ابنقال 

  القصد ظهر ِإذاوال أرى منعا  ......أرى المنع اشتهروفي باب ظن 

  نـِفيما التباسه أم" كسا" باب..........وبإتفاق قد ينوب الثاني من

 قامة الثاني ووجوبمن إالمنع  المتعدية لثالثة ،في باب ظن وأرى 3السيوطي قال

مبتـدأ   ألنّـه  ،األبدي في شرح الجزوليـة قال  ن النحاة،اشتهر عن كثير م األول

 ومرتبـة  قبل الخبـر،  المبتدأفإن مرتبته قبل الثاني الن مرتبة  ،شبه بالفاعلوهوأ

                                                 
  .86، ص1األصول في النحو، ج -  1
 .97، ص2شرح ابن عقيل، ج -  2
 .168/189، ص1البهجه المرضية في شرح األلفية، ج -  3



83 

وتبعهم  عصفور وجماعة ابنف لوخا .ففعل ذلك للمناسبة المرفوع قبل المنصوب

كن جملـة وال  ولم ي القصد ظهر ِإذا قامة الثانيإمن  ى منعاوال أر :المصنف فقال

خيـر  جعل  من ألف شهر، اًظرفا كما في التسهيل كقولك جعل اهللا ليلة القدر خير

هشام  ابنرتشاف إدعى االففي  أما الثالث من باب أرى. .من ألف شهر ليلة القدر

ـ   على تفاقاال ال  امنع اقامته وليس كذلك ففي المخترع جوازه عن بعضـهم، وكم

تفـاق مـن   وبا .شئ واحد إالّينوب عن الفاعل  كذلك ال ،يكون للفعل فاعل واحد

فعول الثاني من باب كسى فيما التباسه أمـن  مجمهور الحاة قد ينوب عن الفاعل ال

 األول نيابـة لتبـاس فيجـب   االلـم يـؤمن    ِإذابخالف ما  ،كسى زيداً جبه :نحو

مطلقاً وعن بعـض   ُأعطى عمرو بشراً، وحكى عن بعضهم منع اقامة الثاني:نحو

ولعل المصنف لم يتعد بهذا الخالف وقـد   معرفة، األولكان نكرة و ِإذامنع آخر ال

لـى  أو األولجاز اقامة الثاني فأصرح بنفسه في شرحي التسهيل والكافية وحيث 

  ".لكونه فاعال في المعنى
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  الفصـل الثالـث
  منصــوباتال

  مطـلـقول الـالمفع     :المبحث األول
  المفعول فيه   : المبحث الثاني
  المفعول معه   : المبحث الثالث
  اإلســتثناء:    المبحث الرابع
  الحــــال : المبحث الخامس
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  المفعول المطلق: األول مبحثال

ألن الفعل صدر عنه،  سمي بذلك هو المصدر، المفععول المطلق:"1لزمخشريقال ا

  ".ويسميه سيبويه الحدث والحدثان وربما سماه الفعل

  :وربما سمى المصدر مفعوالً مطلقاً لوجهين:" 2وقال العكبري

ضربت الضرب بخالف قولـك  تري قولك  الأ الحقيقة علىأنّه المفعول  :اأحدهم

  .جدت الضربأوتوجد زيداً وإنما  ضربتُ زيداً،فإنك لم

حرف الجر فال يقال به، وال له، والفيه، وال  أن لفظ المصدر مجرد عن:وثانيهما

  ."معه

 ذاًاخالفاً ش الّإ :وهو المصدر وتسميته مطلقاً هو قول النحويين:"  3أبو حيان قالو

 سماوالمصدر . المصدر ما كان فعله عاماً كصنعت وفعلت المطلق، في تخصيص 

صادر عن فاعـل حقيقيـة    أوفهم فهماً  :معنى قائم بفاعل نحوعن  صالةاالدال ب

وقد يجئ بعد الفعل المبنـى للمفعـول    مات موتاً، :مجازاً نحو أوخط خطاً  :نحو

  ".ضرب زيد ضرباً :نحو

عدده نحو عشرين  أوقيام، : ل نحوفعال اسمالمصدر فهو  اأم:" 4عصفور ابنوقال 

ما أضيف  أويالً فحذفته واقمت صفته مقامه سرت قل :نحو مقامهقام ما  أو ضربةً

: بعضه نحـو  أوفي المعنى،  إليهضاف يكون ذلك المضاف هو المَأن  بشرط إليه

يكون منصوباً بعد فعل َأن  ، و يشترط في جميع ذلكالسيرأشد  أورت كل السير س

  ".من معناه أومن لفظه 

  ".فعل مذكور بمعناهفاعل  ما فعله اسمهو المفعول المطلق :" 5الحاجب ابنوقال 

                                                 
 .62المفصل في صنعة االعراب، ص -  1
 .167، ص1اللباب في علل البناء االعراب، ج -  2
  .202، ص2ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج -  3
  .210المقرب ومعه مثل المقرب، ص -  4
 .113، ص1شرح الكافيه في النحو، ج -  5
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  :1مالك ابن قال

  مدلولي الفعل كَأمن من َأمن........ما سوي الزمان من اسمالمصدر 

 مبـين  أولفعلـه  وهو اما مؤكـد   حدث، علىيدل  اسممالك  ابنأي المصدر عند 

  ".2، وهذا ما ذكره ايضاً في كافيتهلنوعه وعدده

المبـين   أولعاملـه   اًمؤكـد  ةلمطلق هو المصدر الفضلالمفعول ا:" 3قال السيوطي

المفعول من غير تقييد بحـرف   اسم هعلييقع  ألنّهاً وسمى مطلق ،عدده أولنوعه، 

  ".الحاجب ابنالمفعول به الزمخشري و علىقدمه  ةجر، ولهذه العل

عند الحدث المفهم معنى، و علىل دامالك هو المصدر ال ابنفالمفعول المطلق عند  

  .وعدده نوعهمنتصب مؤكد لفعله ومبين  فضلةيوطي هو مصدر الس

سع مدى مـن  أوشموالً و كثرأمدلول المصدر عند السيوطي َأن  نرى فيما مضى

 شـموالً  له أعطى التعريـف ضطي لكلمة فالسيو ستخدامامالك، ف ابنمدلوله عند 

  .ةفهو فضل ةما لم يكن ركناً اساسياً في الجمل واتساعاً فكل

 اسـم المصدر " األلفيةقول ":4مالك السابق فقال ابنعريف سيوطي تال وقد اعترض

  :، فيه أمور"ألخ......ما سوى الزمان من مدلول الفعل

ى المصدر  في واعما س ةالمصدر، وهو عبار اسم هعليرد هشام ي ابنقال  :األول

تجريد دون عوض عن زياده في  أوكحماد، وحمد،  ،ةبعلميوخالفه  المعنى 

  .أغسل من اغتسل، والوضوء من توضفعله كال

وليس كـذلك بـل    المفعول المطلق مترادفان و صدرن المبأكالمه يشعر : الثاني 

ول المطلق غير مصـدر  فقد يكون المفع بينهما عموم وخصوص من وجه،

وغير ذلك، وقد يكـون المصـدر    لهاالالمصدر و اسممن  كالجاري مجراه

لهذا قال في الشـذور المصـدر   يعجبني ذهابك، : غير مفعول مطلق نحو

  .حترز عنهاف ةالفضل

                                                 
  .132، ص2شرح ابن عقيل، ج -  1
   .653، ص2شرح الكافية الشافية، ج -  2
 .12، ص3همع الهوامع، ج. 196، ص1البهجه المرضيه، ج -  3
 .391، ص1النكت، ج -  4
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  ات لـيس  أوسـم فإن ال ات، وخلق اهللا زيداً،أونحو خلق اهللا السم هعلييرد : الثالث

ـ ول مطلق ال مفعول به كما نبه بمصدر وكذلك زيداً وهو مفع  ابـن  هعلي

الحاجب، وصـاحب البسـيط    ابنالجرجاني و إليهفي المغني وسبقه هشام 

  .فين وقد بسطت الكالم في ذلك في حاشية المغنييبكي تألوألف فيه الس

المصدر إما يكون مـن  " :1أبو حيانوعن عامل النصب في المفعول المطلق قال 

 أومن لفظ غيره، فإن كان من لفظه جارياً انتصب بالفعل مبهماً كان  أولفظ الفعل 

ير قعـد قعـوداً   ة انه مفعول به والنقدأوالطر ابنقعدت قعوداً، وزعم :نحو مختصاً

هـو  سـهيلي  بو زيد الأفهو منصوب بفعل مضمر وال يجوز إظهاره، وقال تلميذه 

ـ وهذان رآيان ركيكان مخالفان لمـا   .منصوب بفعل آخر ال يجوز إظهاره  هعلي

فمذهب  )17نوح،( چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  چ   :وإن كان غير جار نحو. الجمهور

رض نباتاً وأجاز أبـو  األنبتكم من أقدير مضمر، والتذلك ال علىدليل نه المازني أ

نه عابر معناه معنى الفعل المضمر فنصـبه بفعلـه   أالحسن هذين المذهبين، وقيل 

  ".ن لم يغاير فنصبه بالفعل الظاهرإالمضمر و

قمـت  :فهو منصوب به فتقـول  ذكر المصدر مع فعله فضلة ِإذاف:" 2جني ابنقال 

ذكر الفعـل قبلـه    ِإذاالمصدر انما يكون  ابانتصَأن  قياماً، وقعدت قعوداً، أعلمك

  ".صدر تأكيداً للفعل الذي قبله فضلةيكون الم أوتقديراً،  أولفظاً 

ہ   ہ  ه   ه  ه  ه  چ    :وعامله إما مصـدر مثلـه نحـو قولـه    :" 3هشام ابنقال 

 چڃ  چ  چ   چ  چ  چ               :ما اشتق منه من فعل نحو أو،)63،اإلسراء(،چ
  ).1يهاالصافات،ال( چٱ  ٻ  ٻ  چ         :وصف نحو أو، )164اء،النس"(

   

                                                 
 .202، ص2ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج -  1
  .174شرح اللمع في النحو، ص -  2
  .183، ص2أوضح المسالك، ج -  3
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  :1مالك ابنقال 

  بختُانْ ينِذَهالً ِلصَأ ُهنُوكَو........ بصنُ وصف أو ٍلعف أو لهثمبِ

اعجبت من ضربك زيداً : ينتصب المصدر بمثله أي بالمصدر نحو:"2عقيل ابنقال 

الوصف نحو إني ضارب زيداً  أوربت زيداً ضرباً، ض:الفعل نحو أوضرباً شديداً، 

  ".ضرباً

عترض السـيوطي  ا، )وصف نصب أوفعل  أو(درصمبمثله أي ب:" 3قال السيوطي

ـ ينب :اسمقوله بمثله قال أبو الق :4فقال مالك السابق ابنقول   علـى يحمـل  َأن  يغ

قائم  أوبمثله يعجبني إيمانك تصديقاً، وفي التسهيل  :المماثل في المعنى ليشمل نحو

  .مقامه، وأراد بالثاني ذلك

يقيده بالمتصرف  ليخرج فعل التعجب، وليس َأن  ىاألولكان : فعل فقال :قوله اأم

نهـا ال تنصـب   أ علىوعسى، وتبارك، وبغير كان وأخواتها، فإن الفارسي نص 

يقـال  َأن  هشام والجواب عن باب كان ابنقال  .بر قام لها مقامهوأن الخ المصدر

 أو: نها تنصبه، وأما البواقي فواردةٌ، ولـو قـال  خر إاالعل المصنف يرى الباب ل

المراد فعل َأن  فعل ذلك المصدر، فيعلم أو، الن معناه حينئٍذ، ضافة لم يرداإلفعله ب

  .له مصدر، وذلك أمر مفقود في الجامد

وله فرعه وهو أسلم وأخصر لشم أووقلت ولهذا قلت في الكافية الكبرى والتسهيل 

شبه مـا   أووتصحب ما تصرف : وعبارة العمدة. المفعول اسمالفعل و اسمالفعل و

  ".تصرف منصوبا له

فـي   اسمق ابن، بما قاله "بمثله" مالك ابنعتراض السيوطي قول انالحظ فيما سبق 

 علـى " فروعه أو"الكبرى والتسهيل  الكافية عبارة كما نالحظ تفضيلهلفيه اال شرح

                                                 
  .132، ص2شرح ابن عقيل، ج -  1
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مالك في كل مـا   ابنالسيوطي لم يوافق َأن  علىوهذا يدل " فعلأو" لفيه األعبارة 

  .قاله

المصدر  :"1و المصدر ام الفعل ؟ قال العكبريهقاق أتشاالختلف النحاة في أصل ا

نصرقت وولته صدرها، سـمى ذلـك ألن   ا ِإذابل عن الماء االمشتق من صدرت 

شتق مـن الفعـل   مذهب البصريين، وقال الكوفيون المصدرمذا الفعل صدر عنه ه

  :أمران األول علىوالدليل 

الحدث والزمان، وما  علىالحدث فقط، والفعل يدل  علىالمصدر يدل َأن  :أحدهما

مفرد قبل معنيين كالمركب وال علىما يدل و ،فردممعنى واحد كال علىيدل 

  .المركب

وم، ، فهو كالعمالقليل والكثير والماضي والمستقبل علىالمصدر جنس يقع : ثانيهما

  ".والفعل يختص بزمان معين والعام قبل الخاص

ـ المصدر مشتق من الفعل وفرع َأن  إلىالكوفيون  ذهب:" 2األنباري ابنقال   هعلي

  ".هعليصدر وفرع مالفعل مشتق من الَأن  إلىصريون الب وقام قياماً، وذهب: نحو

وهـو  حدث وزمان مجهـول   علىدل  اسم المصدر كلَأن  علموأ:" 3جني ابنال ق

  .الفعل والفعل مشتق من المصدر اسموالمصدر  وفعله من لفظ واحد

  :4مالك ابنقال  

  وكونه اصالً لهذين ُأنتُخب....... صبنُ وصف أو فعٍل أوبمثله       

المصـدر  َأن  المختار عنـده َأن  صالً لهذين أنتخب، يعنيأ وكونه"مالك  ابنقول 

   .ور البصريينأصل الفعل والوصف وهذا يوافق مذهب جمه

مذهب البصريين َأن المصدر األصل والفعل والوصف مشـتقان  :" 5قال ابن عقيل

أي المختار َأن المصدر أصـل  " وكونه اصالً لهذين أنتخب"منه، وهذا معنى قوله 
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مشتق منـه   مصدرصل والأ فعلومذهب الكوفيين َأن ال. ي الفعل والوصفألهذين 

َأن كال من المصـدر والفعـل   إلي   طلحة وذهب ابن. والوصف مشتق من الفعل

والصحيح المـذهب األول الن كـل   . خرصل برأسه وليس أحدهما مشتق من األأ

فرع يتضمن األصل وزياده، والفعل واألصل بالنسبة للمصدر كـذلك، ألن كـال   

منهما يدل على المصدر وزياده، فالفعل يدل على المصدر والزمان والوصف يدل 

  ".لعلى المصدر والفاع

أصالً لهذين، أي للفعـل والوصـف وهـو     -وكونه أي المصدر:" 1قال السيوطي

 األصـل يتضمن  رعألن كل ف مذهب أكثر البصريين، وهو الذي أنتخب أي أختير

، وذهب بعض المصدر كذلك دونه إلىوالوصف بالنسبة  والفعل والمصدر ،وزيادة

مـن   كـال َأن  إلىر أصل للوصف، وآخ المصدر أصل للفعل وَأن  إلىالبصريين 

  ."الفعل أصل المصدرَأن  إلىوذهب الكوفيون  الفعل أصل برأسه، و المصدر

مالك في احتياره  ابن عرض السيوطي فيما سبق آراء النحاة عرضاً دقيقاً ثم وافق

  .خرىاألراء اآل علىق عليلمذهب البصريين دون ت

وقد يقترن بالفعل :" 2ما ينوب عن المصدر فقال الزمخشري تعددت آراء النحاة في

فالمصـدر   مصدر وغير مصدر،: نوعين علىغير مصدره مما هو بمعناه وذلك 

 چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  چ     :اشـتقاقه كقولـه تعـالى    فين ما يالقي الفعل انوع
 ال، ومـا  )8،األيةالمزمل( چچ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ    ڍ   چ   :، وقوله)17نوح،(

لوساً، وحبست منعاً، وغير المصدر كقولك ضـربته  يه فيه من قولك قعدت جقيال

رجعـت القهقـرى، وقعـد    : ، ومنهأنواعاً من الضرب، وأي ضرب وأيما ضرب

 "تُربـا ً " :اء غير مصادر نحو قـولهم سمأوقد تنوب وضربته صوتاً،  القرفصاء،

ـ أ "بك، وئذاً نيئاً مريئاً، وعاه: مهوصفات نحو قول, "وفاهاً لفيك" و" جندالً"و  اًقائم

  ".أقاعد وقد سار الركب" و" وقد قعد الناس

                                                 
  .197، ص1البهجة المرضية، ج -  1
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المصـدر   إلـى مقام المصدر وكذلك العدد المضـاف   ةلاالقوم ت:" 1قال  العكبري

 ِإذاثالثين ضربةً وكـذلك صـفة المصـدر    ضربته : ينصب نصب المصدر نحو

  ".إليهُأضيفت 

ويد ر :فعل نحو اسمبعض المصادر قد يستعمل مصدراً وَأن  :"2الحاجب ابنوذكر 

يكون حاشا من هـذا البـاب،   َأن  ، ويجوزله زيداً، ويزيدٍ لهزيداً، وي زيٍد، ورويد

وهـي  " حاشا هللا"ة ِإذمصدرا مضافاً كرويد زيٍد بدليل القراءة الش، فيكون حاشا زيدٌٍ

مضـافاً ال   اً، وتكون حاشا هنا مصدرمسعود، أي براءه هللا وتنزيهاً له ابنقراءة 

، ومن ضـمن المصـادر المضـبوطه    هيهات لزيٍد:نحووكذلك هيهات  حرف جر

وبهـراً لـه أي    ،ذفراً له أي نتناً  :نحو بالضابط المذكور مصادر لم يذكر افعالها

 علـى جميعها مصادر ال افعال لهـا  َأن  ، أيفهما مثل القهقرى والقرفصاء تعساً،

  ".مذهب سيبويه

وقـد تنصـب   :" 4هشام بناوقال . 3رتشافاالمثله ايضاً أبوحيان في االوذكر هذه 

 إلـى  نكل وبعـض مضـافي  : نحو دراًالمفعول المطلق ولم تكن مصا علىاشياء 

وقولـه   ،)129، األيـة النسـاء (چ  چ  چ  چ  ڇ      چ   :كقوله تعـالى  المصدر،

 گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ :، والعدد نحو چڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  چ :تعالى
، وقال مثله فـي  "ضربته سوطاً"له ك اآل أو، )4، األيةرالنو( چ )44الحاقة،األية،(

  .5"ضح المسالكأو

  :6مالك ابن قال

  كجد كل الجد وافرح الجذل.......دل هعليوقد ينوب عنه ما      

  .كوفيين وغيرهم قول جمهور النحاة من بصريين و مالك هذا ابنيوافق قول 
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ل أو بعض مضافين إلـى  كك  هقد ينوب عن المصدر مايدل علي:" 1قال ابن عقيل

قعـدت   : "نحـو المصدر، وكالمصدر المضاف المرادف لمصدر الفعل المذكور 

فالجلوس ناب مناب القعود لمرادفته له، كذلك ينوب منـاب  " لجلوساً وافرح الجذ

ضربته ذلك الضرب، وزعم بعضهم انه ِإذا ناب اسـم  : شارة نحوالمصدر اسم اإل

ه بالمصدر كما مثلنا، وفيه نظر، فمن أمثلـه  شاره مناب الصدر فالبد من وصفاإل

أي ظننت ذاك الظن، فذاك اشارة إلى الظن، ولم يوصف بـه  " ظننت ذاك"سيبويه 

ضربته زيداً، أي ضربت الضرب، وعدده :وينوب عن المصدر أيضاً ضميره نحو

 )4األيـة النور،(چ گ    گ  ڳ  چ  :ه عشرين ضربةً، ومنه قوله تعالىضربت: نحو

واقيم المضاف اليـة  . ضربته سوطاً، واألصل ضربته ضرب سوط:" وواالله نح

  ".مقامه واهللا تعالى أعلم

بهـام  إفيـه   ،"إلخ......دل هعليعنه ما مالك وقد ينوب  ابنقول :" 2قال السيوطي

مرادفـه كقعـدت   : شياءأالمصدر المؤكد ينوب عنه ثالثه َأن  :وتفصيله ،جمالإو

، )17، األيـة نوح( چچ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  چ  ٹ ٹ  شتقاق ك االيه في قالمجلوساً، و

ـ مصدر غير علم، كاغتسل غسالً، والمصدر المب اسمو عشـر   ةين ينوب عنه ثالث

، )41، األيـة آل عمران( چڱ   ڱ  ڱ  چ  :نوع كرجع القهقرى، ووصف ك:شيئاً

" جد كل الجـد "، وكل ك "كضربته سوطاً"، وآلة "يموت الكافر ميتة سوء"وهيئة ك 

ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  ٹ ٹ  ، وضـميره ك  "ضربته بعض الضرب" ،وبعض ك

  :3، ووقت كقوله"ضربته ذلك الضرب"اشارة ك  اسم، و)115، األيةالمائدة( چ

  داهمسوعادك ما عاد السليُم .......اأرمد عيناك ليلةَ ضمتَألم تَغْ          

، ذكـر هـذه   "ماشئت فقم"ك  ة، وما الشرطي"ما تضرب زيداً"يه ك ستفهاماالوما  

، "لج سريأو"حد عشر في التسهيل، وعدد كضربته عشر ضربات، ومرادف ك اال

قه مبهم كُنِّي به عليفي ت هشام ابنن في الكافية الكبرى، وزاد ِإذال، وهوأفرح الجذ
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زاد وقد ذكر هذه فـي الشـذور و   .)39ة،التوب ( چ   ںڱ  ڱ  ڱچ :نحو قوله تعالى

َأن  وفي التسهيل" بزه بزةً وفجر به فجار"  المصدر العلم ك ماسبعض المتأخرين 

  ".مبيناً العلم ال يستعمل مؤكداً وال اسم
مال والتعميم، جاالبهام واال علىمالك الذي يقوم  ابنعترض السيوطي اسلوب اهنا 

 ابنضح السيوطي ما أغفل أو، ثم ثم فصل القول فيما ينوب عن المصدر من اشياء

كشرح الكافية الشافيه  خرىااللفيه، وما ورد ذكره في كتبه االن ذكره في مالك ع

  .والتسهيل

ثـم   األلفيةما ذكره في  مالك في بعض ابن فالالسيوطي يخَأن  نالحظ سبق مافي

  .خرىاأليوافقه في بعض ما ذكره في كتبه 

يثنـى   ال :"1لعكبـري المفعول المطلق، فقـال ا  ةتثنيمسألة في  االالنحاة أقو ردأو

جميع أنواع الحدث، وأنما يثنى ويجمع  علىالمصدر وال يجمع ما دام جنساً لداللته 

، ألن كل نـوع  مقدار واحد، فإن إختلفت أنواعه ثني وجمع علىما ال يدل واحده 

 ِإذاعـالم وكـذلك   االاء اسمخر بصفة تخصه، فيصير بمنزلة االمنهما مميز عن 

الواحد ال غير، فإن وجـدت فيـه    علىيدل زيدت فيه تاء التأنيث كالضربه فإنه 

اهعليما يدل  إلىيج اعداد ُأحت."  

ضـربته  : المصدر المعدود ال خالف في تثنيته وجمعه تقولَأن  :"2أبو حيانذكر 

فمنهم من أجـاز ذلـك   : ففيه خالف غيره مما ليس بمبهم اضربتين وضربات، أم

يجمع الجـنس الخـتالف    أوما  يجمع إلختالف أنواعه، كما ال يثنى  علىقياساً 

  ".ظاهر مذهب سيبويه وآحاده وه

ا مؤكداً لفعله فال يجوز تثنيته وال جمعه، وإنما نك ِإذاالمصدر :" 3الحاجب ابنوقال 

  ".يجوز تثنيه وجمع غيره

                                                 
 .64، ص1اللباب في علل البناء واإلعراب، ج -  1
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الجنس ويقع بلفظـه   اسم هألنوال يجوز تثية وال جمع المصدر  :"1جني ابنوقال 

  ".القليل والكثير على

  :2مالكن بقال ا

  وثن وأجمع غيره وأفردا        وما لتوكيد فوحد أبداً

جئ به لمجرد التوكيد اليثنى وال يجمع وما لبيان النوع والعدد صالح لالفراد أي ما

بينما يخالف رأي سيبويه  وهذا يوافق قول بعض النحاة المتأخرين. والتثنية والجمع

 أويز تثنية المصدر المبين للنوع سيبويه ال يجَأن  عقيل ابن، وأبو حيانحيث ذكر 

  ".العدد

المصدر المؤكد لعامله وال جمعه، بل يجب إفراده  ةال يجوز تثني:" 3عقيل ابنقال 

  .تكرار الفعل والفعل ال يثنى وال يجمع ةبمثاب ألنّهوذلك " ضربت ضرباً: فتقول

  .وأما غير المؤكد وهو المبين للنوع والعدد فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته

فأما المبين للعدد فال خالف في جواز تثنيته وجمعـه نحـو ضـربت ضـربتين     

  ".ووضربات

سرت :انواعه نحو تاختلف ِإذاوأما المبين للنوع فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه 

هر كالم سيبويه انه ال يجوز تثنيتـه وال جمعـه   اسيري زيد الحسن والقبيح، وظ

  ".الشلوبين اختيارا السماع وهذ علىقياساً بل يقتصر فيه 

ذلـك فـي   َأن  إلى، وأشار "وثن وأجمع غيره" مالك  ابناعترض السيوطي قول  

النوع ال يثنـى وال  َأن  قول وظاهر كالم سيبويه علىالعدد بال خالف وفي النوع 

. التثنيه اصح قلـيال مـن الجمـع   َأن  إلى أبو حيانيجمع وصححه الشلوبين ونبه 

قـه الـذي   عليهشام في ت ابنوقال . قمت نوعين من القيام يقال مثالًَأن  حسناالو

كان محدوداً وأن المبين للنـوع نحـو   ن إ الإيجمع  أوأن ال يثنى المصدر  :أقوله
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يد التوكيد مع افادته للنوع وكذا كل في ألنّهضربت ضرباً شديداً ال يثنى وال يجمع، 

المصدر َأن  ما فوقه، كماف مصدر نوعي فإنه يفيد التوكيد وزيادة هو صالح للواحد

نواع مجاز فإنهـا ال تختلـف   االاختالف بقولهم َأن  :وذكر السهيلي. المؤكد كذلك

ختالف راجـع  االلكن . ثلة لذواتهاان ممعليفعال حركات الفااالألن  ،ةالحقيق على

العلـوم،  : نفـس المصـادر فقولـك    إلـى فعال المتعدية، ال االما تعلقت به،  إلى

  ".مور التي بها والمرئيات في النومااللوم، انما هي المعلومات، وشغال، والحاالو

المصدر المؤكد لفعله ال يثنى وال يجمـع،  َأن  مالك في ابنيرجح الباحث هنا قول 

  .أما غيره فيجوز تثنيته وجمعه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  المفعول فيه: المبحث الثاني



96 

مبهم ومؤقـت،   إلىقسم هو ظرف الزمان والمكان وكالهما من :"1قال الزمخشري

الحـين والوقـت    :ل ظرفاً ال غير، فالمبهم نحـو اً وظرفاً ومستعماسمومستعمل 

 اًاسـم ، والمسـتعمل  "والسوق والدار ةوم والليلاليوالمؤقت نحو  والجهات الست،

العوامل، والمستعمل ظرفاً الغير مـالزم النصـب،    هعلي تعتقبَأن  ماجاز وظرفاً

وعشاء، وعشيةً،  ضحى،و وسحيراً، ، وسحراً،رة، وبكرةًم اسرنا ذاتَ: نحو قولك

،ليلتـك   وعتمـةً  ،ردت سحراً بعينه وضحى يومك وعشـيتةً ا ِإذا" وعتمةً، ومساء

يلزم الظرفيه صفة ومما يختار فيه َأن ". سواء"، و"سوى"، و "عند" ومساءها، ومثله

  ".وحديثاً ،وقديماً وقليالً، وكثيراً، طويالً، هعليسير :" حيان تقولاال

عنى به ظرف الزمان والمكـان، أمـا ظـرف    أول فيه المفع:" 2عصفور ابنقال 

نحو سرت قدوم الحاج أي وقـت   ما قام مقامه أوعدده  أوالزمان  اسمالزمان فهو 

ما أضيف  أوما شبه به،  أوالزمان واقمت المصدر مكانه  اسمقدوم الحاج فحذفت 

 :بعضه نحو قولـك  أوي المعنى ف إليهاف يكون المضاف هو المضيشرط َأن  إليه

". في" معنى  علىيكون جميع ذلك منصوباً َأن  بعضه بشرط أووم، يلاسرت جميع 

 :ما قام مقامه نحو أوميالً  عشرين:نحو عدده أوالمكان  اسمأما ظرف المكان فهو 

 ما أضيف أوما شُبه بِه،  أوقعدت قريباً منك فحذف الظرف وُأقيمت صفته مقامه، 

يكون جميـع ذلـك   َأن  بعضه ويشترط أو، سرت جميع الميل :بعضه نحو أو إليه

  ".في"معنى  علىمنصوباً 

تقـدير   علـى مكان  أووهو الظرف، وهو ما انتصب من وقت :" 3يانحوقال أبو 

: قـولهم مـن   رادمقدراً واحترز بقوله بـإطّ  أوفي لواقع فيه مذكوراً  بإطّراد" في"

: المكـان، يقـال   اسم العامل وال فيال في طرد ذلك ي مطرنا السهل والجبل، وال

ور قمـت يـوم   ومثال المـذك  اخصبنا السهل والجبل، وال مطرنا القيعان والبلول،

مام واقع فيه القيام، ومثـال  اإلمامك فأ وم واقع فيه القيام، وكذلك قمتالي، فةالجمع

                                                 
  .87المفصل في صنعة اإلعراب، ص -  1
 .210المقرب ومعه مثل المقرب، ص -  2
 .224، ص2ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج -  3



97 

يون من التسمية البصر هعلي، وما اصطلح ةزيد أمامك والقتال يوم الجمع: ةالمقدر

تسميته ظرفاً، بل يسميه الفراء  للمكان والزمان، فالظرف ليس بسوغ عند الكوفيين

                      ".صطالحاالشاحة في ف صفات وال موواصحابه محالً، والكسائي يسمي الظر

  ".مكان أويه فعل مذكور من زمان ف َلعالمفعول فيه هو ما فُ" :1الحاجب ابنقال 

 اسـم مـن  " في"معنى  علىعامل  هعليفعول فيه هو ما سلط الم:" 2هشام ابنوقال 

أمـام،  :مكان مبهم كالجهات السـت نحـو   اسم أوصمت يوم الخميس، "زمان ك 

  .....".ووراء وفوق،

  :3مالك ابنقال 

  انَُمزَأ ثْكُا امنَُهكَ ادرإطّبِ" يف........"انَمُِّض ناكَم أو تٌقْو رفُالظّ

  .مالك قول جمهور البصريين ابنافق قول وهنا يو 

بـإطراد كهنـا    "في"مكان ضمناً  أوالظرف في اصطالحنا وقت :" 4قال السيوطي

تضـمنها بغيـر    أومبارك،  ةيوم الجمع: مكث ازمنا بخالف ما لم يتضمنها نحوأ

  ".دخلت الدار:التوسع نحو علىاطراد وهو المنصوب 

حيان  وهشام واب ابنما قاله  علىحتكم السابق وا مالك ابنض السيوطي قول راعت

ـ " في"مكان ضمنا  أوالظرف وقت : األلفيةقول :5الناظم فقال ابنو فيـه  ". رادإطّب

  : أمور

: اء الزمان والمكان كقـولهم سمأهشام قد جاءت ظروف من غير  ابنقال : األول

 أوهـذ  ،هد أليٍئج، أي أفي حق وفي ك ذاهبأنّ ك ذاهب، وجهد أليٍنّحقاً أ

حقـاً  َأن  مذهب سـيبويه :" أبو حيانوقال . رد في الكافيه والشذورأضا ويأ

زمان والعد له وال هو قـائم مقامـه    اسمالظرف، وحق أنك  علىنصب 
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 اسـم هو  الزمان من حيثُ اسم َأن معنى، كما اسمَأنّه  وانما شبه من حيث

. يـه ما وقع ف علىالمحقق كاشتمال ظرف الزمان  علىه مشتمل نَّأمعنى و

ـ أنّ غير شك :ومثله قولهم ك قـائم، واسـتعمال هـذا    ك قائم، وظناً مني أنّ

  .السماع علىالظرف موقوف 

نما فـر  إ، و"في"تقدير  علىالظرف  َأن :النحويون يقولون:" أبو حيانقال : الثاني

يجمع بين المتضمن َأن  التضمن م اليلزم من ذكرألنّهالمصنف من قولهم، 

فوقع في (عندك: نحو" في" الظرف ال يتقدر عنده بَأن  والمتضمن، ووجد

الظـرف  َأن  التضمن الذي يلزم منه بناء الظرف، وال يلزم من قول النحاة

  .يتلفظ به أو هعليه يجوز دخول في أنَّ" في"يقدر ب

مـن   تـى بـه احتـرازاً   أ ألنّه" بإطراد"قول  إلىالناظم ال حاجة  ابنقال  :الثالث

 "فـي "من دخلتُ الدار، وهذا خارج بقوله ض :ع نحوالتوس علىالمنصوب 

  ".نصب المفعول به ال الظرف منصوب ألنّه

المفعول فيه المسـتعمل  :"1أما عن العامل الناصب للمفعول فيه فقد قال الزمخشري

، وناصبه والعامل الواقع فيه مـن  سرنا ذات ليلة:للنصب، نحوم ظرفاً ال غير الز

  ".مقدراً أوظاهراً وصف ويكون  أومصدر،  أوفعل 

غير ما ما كان من الظروف معطياًَأن  إلىوذهب بعض النحويين :" 2بو حيانأقال 

تقـدير   علـى ، فنصبها نصب المفعول عطي الفعل، كالظروف المعدودة والمؤقتةُأ

 مقـدراً  يومين فكانك قلت سرت مسيراً قلت سرت مسيرة ِإذانيابتها عن المصدر ف

َأن  ف المصدر، نحو قولك ضربته سوطاً، والصـحيح حذ على، وقيل هو بيومين

  ".جميع أنواع الظروف إلىالفعل يتعدى 

 األزمنةنواع الزمان ألن بعض جميع أ نما نصب الفعل إعلم أو:" 3الحاجب ابنقال 

شـئ   على االًدظاً لف ، وأما المكان فلما لم يكنيطرد النصب في مدلوله وفي غيره

                                                 
 .354، ص1انظر شرح المفصل البن يعيش، ج. 87المفصل في صنعة اإلعراب، ص -  1
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 أوالن كل فعل البد له من مكان نصب من المكـان   ةمنه بل داللته عقلية ال لفظي

  ".ماشابه الزمان

صب له نال الواقع فيه، وهذا االسم ف النصب وناصبهحكم الظر:" 1ن هشامبوقال ا

  :تاالثالث ح

  .األصلوهذا هو  " زمناًأمكث هنا أ" أن يكون مذكوراً ك -1

باً لمن سـائلك  جوا يوم الجمعة أو ينفرشخ :أن يقع محذوفاً جوازاً نحو قولك -2

 .كم يوما سرت؟ ومتى جئت؟

3-   يكون محذوفا وجوباً وذلك في ست مسائلَأن: 

  .مررت بطائر فوق غصن :أن يقع صفةً نحو  . أ

 .رأيت الذي عندك:نحو أن يقع صلة  . ب

 .الل بين السحابرأيت اله:نحو االًأن يقع ح  . ت

 .زيد عندك: أن يقع خبراً نحو  . ث

 .هصمت في يوم الجمعة :ه نحوعن الًمشتغ أو  . ج

ع اسـم أي كان ذلك حينئـٍذ، و " ناالحينئٍذ، و"كان مسموعاً بالحذف نحو أو  . ح

 .ناال

  :2مالك ابنقال 

  فأنوه مقدراً إالّكان و.........فأنصبه بالواقع فيه مظهراً

  .نحاةـمهور الـول جـالك قـم ابنول ـق قـنا يوافـه

ن النصـب  اء الزمان والمكاسمأمن " في"حكم مايتضمن معنى :" 3عقيل ابنوقال 

ـ عجبت من ضربك زيـداً  :والناصب له ما وقع فيه وهو المصدرنحو وم عنـد  الي

وظاهر كالم المصـنف  . عندك ةأنا ضارب زيداً يوم الجمع :نحو ةصف أو مير،اال

                                                 
  .207، ص2ح المسالك ومعه عدة السالك إلى تحقيق اوضح المسالك، جأوض -  1
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الواقع فيه فقط وهو المصدر وليس كذلك بل ينصه هـو وغيـره    إالّه ال ينصبه نَّأ

  ".كالفعل والوصف

 مأ جـوازاً ألم يبين :"1 بقوله" فانوه مقدرا إالّو":مالك ابنقول  علىعلق السيوطي 

، صفةً أو، وقع صلةً ِإذا:واجب التقدير وهو في خمس صور: ؟ وهو قسمانوجوباً

سرت فيه، والباقي جوازاً ويرد  أوصمت فيه  ةمعجنحو يوم ال أوخبراً  أو، االًحأو

 علـى  ةخيـر األه ذكر نأ إالّ. وينصب بعامل مضمر". األلفيةل وق على يضاًأذلك 

الكبرى هنا، وكذلك في سبك  ةمذكورة في الكافي ةشريطة التفسير والصور الخمس

هشام فـي   ابنوزاد ". 2بالرفاء والبنين " :المثل نحو:وهي ةالمنظوم، وزاد سادس

  ". أعندك زيد؟ :الظاهر نحو االسمرفع  ِإذاما : نيه سابعه وهيمغ

ـ اإلو عدم  الغموضبمالك  ابن سلوبإق عليوصف السيوطي في هذا الت ثـم   ةبان

 ابـن خرين وبما ذكـره  االرده من اقوال النحاة أوضح وأزال هذا الغموض بما أو

  .خرىاالمالك في كتبه 

 فقـال العكبـري   .والمكان ابة المصدر عن ظرف الزماننيفي  االقوأذكر النحاة 

 واختصاراً تساعاًإ ةزمنألااء ليست بأزمنة مقام سمأقامت أالعرب قد َأن  وأعلم3:"

  :ضربين على األسماءوهذه 

اء سـم أمصدر، فحذف  إلىاء الزمان سمأضافة إصل الكالم، أيكون َأن : حدهماأ

  .وخفوق النجم، وصالة العصير جئتك مقدم الحاج،: تساعا نحوإالزمان 

  .طويل، كثير، قليل، قديم: الزمان موصوفا نحو اسميكون َأن : ثانيهما

ظروفاً، وجرت  إالّحيان لم يجر فيها الرفع ولم تكن األقمتها مقام أ ِإذا هذه الصفات

  ".زمنةاألظروفاً من  إالّمجرى ما ال يكون 

فيقال ذلك مقدم الحـاج،  . وقد يجعل المصدر حيناً لسعة الكالم:" 4قال الزمخشري

  .)49،األيةالطور( چ   �  �   �  چ  :وخفوق النجم، وقوله تعالى

                                                 
 .206، ص1وأنظر البهجة المرضبه، ج. 405، ص1النكت، ج -  1
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يكـون  ئـب َأن  في هذا النا بدل والغال هعليينوب الظرف ما و:" 1هشام ابنقال 

جئتك صالة العصر، ومقدم الحاج، :نحو يكون زمانافي المنوب عنه َأن مصدراً و

مدة غيبـة   األصلو " وال اكلمك القارضين" نحر جزرة،  أووانتظرتك حلب ناقة 

مكـان   جلست قرب زيـد، أي فـي  :وقد يكون المنوب عنه مكاناً نحو. القارضين

  ".قربه

  :2مالك ابنقال 

  وذاك في ظرف الزمان يكثر......... صدر مقد ينوب عن مكان 

  .مالك هنا قول جمهور النحاة ابنلم يخالف 

كقولك جلست قرب زيد،  ينوب المصدر عن ظروف المكان قليالً:"3عقيل ابنوقال 

ـ   إليهوأقيم المضاف " مكان"أي مكان قرب زيد فحذف المضاف  ب عرأمقامـه ف

ذلك فال تقول آتيـك جلـوس    على، وال يقاس ةالظرفي علىعرابه، وهو النصب إ

آتيـك  : قامة المصدر مقام ظرف الزمان نحـو إويكون . زيد، تريد مكان جلوسه

وقت طلوع الشمس، ووقـت   األصل، و"طلوع الشمس، وقدوم الحج، وخروج زيد

مقامه، وهـو   إليهقدوم الحاج، ووقت خروج زيد، فحذف المضاف وأقيم الضاف 

  .مقيس

الظـرف   إليـه  كان مضـافاً  وقد ينوب عن ظرف مكان مصدر:" 4قال السيوطي

 :جلست قرب زيد، وذاك في ظرف الزمان يكثر نحو: فحذف وأقيم هو مكانه نحو

نتظرتك أ :دون تقديره وذلك نحو نتظرته صالة العصر، وقد يجعل المصدر ظرفاًأ

ذكاة الجنين ذكاة : "ن تقديره وذلك نحودو صالة العصر، وقد يجعل المصدر ظرفاً

أي "يرة قيسبكلمك هأال :" الزمان مقامه نحو إليهمضاف  عين اسميقام وقد  "هأم ،

  ".مدة غيبته
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وقـد ينـوب عـن مكـان     :" 1مالك السابق فقـال  ابنقول  علىعلق السيوطي  

  :فيه أمور" إلخ....مصدر

   .مقامه إليهقامة المضاف هو من باب حذف المضاف وإ: األول

  :وقال فيه أيضاً مقدار، أوفهام تعيين شرط ذلك إ: الثاني

أي مـدة غيبتهـا،   " ال أكلمك القـارظين " اء أعيان نحوسمأقد ينوب عنه : الثالث

  .طلوعها أوبقائها والشمس والقمر والنجوم أي مدة " الفرقدين"و

، مسموع  أوقيس ذلك عنده مَأن  علىقال الشاطبي ليس في كالمه ما يدل  :الرابع

ذلـك  َأن  على، وقد نعتوا من تكثيره وال الثاني من تقليله األولوال يؤخذ 

 األولمن قد ويكثر السـماع فـي    اسمالق ابنالسماع، وفهم  علىموقوف 

  ".والقياس في الثاني
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  المفعول معه: لمبحث الثالثا

ذهـب   :"1نبـاري األ ابـن ال اختلف النحاة في عامل النصب في المفعول معه، فق

اسـتوى  :ذلك نحو قـولهم الخالف و علىالمفعول معه منصوب َأن  إلىالكوفيون 

  .سةلياطة، وجاء البرد والالماء، والخشب

بـو  أ، وذهـب  الواوه منصوب بالفعل الذي قبله بتوسط نَّأ إلىوذهب البصريون 

شـبه  أة وما لخشبوالبس ا: والتقدير ه منصوب بتقدير عاملنَّأ إلى الزجاج اسحاق

 الى  األخفشبو الحسن أ، وذهب الواوذلك، الن الفعل ال يعمل في المفعول وبينهما 

  ".جئت معه :في نحو "مع"ينتصب بانتصاب  الواوما بعد  أن

أيـاك،  ما صنعت و: كقولك تضمن الكالم فعالً ِإذا بوإنما ينص:" 2قال الزمخشري

  :لهبيات الكتاب قووما زلت أسير والنيل، ومن أ

  حاِلمن الطُ ليتينالكُ كانم............كمنو أبيُبوا أنتم وونُكُفَ

: ، وما هو بمعناه نحو قولـك )71، األيةيونس( چٿ   ٹ  ٹ  چ   :ومن قوله تعالى

حسبك "المعنى ما تصنع وما تالبس وكذلك ، ألن"ما شأنك وعمراً"و " مالك وزيداً"

  ".ا بمعنى كفاكهألنّمثله، " كفاك"و" قطك" و "درهم اًوزيد

، وصح الواوبواسطه  هعلي موانتصابه بالفعل الظاهر المتقد:" 3عصفور ابنوقال   

فعمل الفعل فيمـا   األصلا حرف عطف في ألنّهيه مع توسطهما بينهما،له العمل ف

  ".بعدها كما عمل في ما بعد حرف العطف

  :4مالك ابنقال 

  حقاألفي القول  واوالذا النصب ال ب......بما من الفعل وشبهه سبق

مالك هذا قول جمهور البصريين القائل بان المفعول معه منصوب  ابنيوافق قول 

  .الواوشبهه بتوسط  أوبالفعل الذي قبله 
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 :، فمثال الفعل نحـو شبيهه أومن الفعل : تقدمه والناصب له ما:" 1عقيل ابنوقال 

: سـيري فالطريق منصـوب ب . سيري والطريق مسرعة، أي سيري مع الطريق

فـالطريق  " عجبني سـيرك والطريـق  أ" و" زيد سائر والطريق" الفعلومثال شبه 

، وهـو رأي  الواولناصب للمفعول معه اَأن  وزعم قوم ،منصوب بسائر، و سيرك

الجـر   إالّولم يكن كالجزء منه لـم يعمـل    االسمختص بأصحيح، ألن كل حرف 

فانهـا   لف والالم،األرازاً من حتإ" لم يكن كالجزء منه:" ما قيل نإكحروف الجر و

: ولم تعمل فيه شيئاً لكونه كالجزء منه بدليل تخطي العامل لها نحو االسمختصت بأ

  ".بالغالمِ مررت

العامل في َأن  نهم يرونإمذهب جمهور النحويين حيث  هنا  مالك ابن وافق قولي

  .السيوطي إليهتقدمه من فعل وشبهه وهذا ما ذهب  مامعه  فعولالم

شبهه بالترجيح الـذي   أوالمفعول معه ينصب بما سبق من فعل :" 2ل السيوطيقا

  ".، والزجاج بفعل مضمرالواوسيبويه، وقال الجرجاني ب هعلينص 

يكـون فـي معنـاه    شرطه َأن " ه بما من الفعل وشبهه سبقوقول:" 3قال السيوطي

شـارة  االمعنوي كهشام في الشذور فال يعمل فيه ال ابنصرح به 4،وحروفه، وقد 

  ".صحاال علىوالظرف 

  :4مالك ابنقال 

  بفعل كون مضمر بعض العرب... نصب " كيف" أواستفهام " ما"وبعد 

  :فيه أمور" الخ....كيف نصب أووبعد ما استفهام : قوله:" قال السيوطي

مـا انـت    :ما فـي أ: النصب، وفيه تفصيل وجوب ظاهره: هشام ابنقال  :األول

ما شأنك وزيد، ففيه : ماأفممنوع، و: ما شأن زيد وعمراً: يما فأ، فمسلم، ووزيداً

والمصـنف   كثـر، وأجـاز الكسـائي   األوهو قول النصب  بوجوب : تردد، فقيل
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، ما أراد موضع جوازهنَّإقلت المصنف لم يرِد موضع وجوب النصب، و. الخفض

 خـالف  علـى كثر األَأن  فعرف" نصب بعض العرب" بدليل قوله قلته بل موضع

مالك وزيداً، وما شأنك  :كثر في نحواألذا قال في التسهيل ويجب النصب عند وله

، فإن كان المجرور ظاهراً رجح العطف، وربما الواوقبل  مضمر) كان(بوعمراً،

: قبل خبر ظاهر نحو أوزمن مضاف " من" أو" كيف" أو" ما"نصب بفعل مقدر بعد 

 ةوقال في العمد. ياه في لحاقإمن ثريد، وأنا و ةنت وقصع، وكيف أما أنت والسير

اف ضزمان م أو، "ما" أو" كيف" ستفهام بحذوف بعد ام وقد يقع بعد مرفوع فعل

اه فأجتنب النصـب وقـد   نعم أوخال من فعل  نوإ:" وقال في الكافية . ةالجمل إلى

َأن  يضمر فعل الكون بعـد زمـن فعـرف    ناستفهام وكيف أل "ما"من بعد " تراه

  .عن وجوبه رجح فيه ترك النصب فضالًاأل لذي قلله هناك وأنالمذكور هنا هو ا

 "مـا "ضمار فعل الكون فشمل الماضي والمضارع مع كل من أنَّه أطلق إ :الثـاني 

ه يقدر مع نَّسيبويه أ هعليطاهر والذي نص  ابنوهو مذهب المبرد ووافقه  "كيف"و

 ابـن لسـيرافي و وقال به ا. كنت بلفظ الماضي ومع كيف يكون بلفظ المضارع ما

مـا وقـع،    على إالّنكار وال يكون م لإلاستفها "ما" نخروف وفرقوا بأ ابنوالد و

  .ما لم يقع على إالّوكيف للسؤال وال يكون 

واقع بعـد  وهو ال: التي زادها في كتبه المذكوره الصورة الثالثة هعلييرد : الثالث

: كالذي قـال سـيبويه  )  أزمان قومي والجماعة( : جملٍة كقوله إلىزمان مضاف 

التي زادها فـي   أما الرابعة: كان قومي والجماعة، أي مع الجماعةأزمان  :تقدير

الوحي وأنا  هعليينزل ) ص(كان النبي :"أخذاً من حديث عائشه التسهيل فتفرد بها

  .ياهإنا و، أي كنت أ"ياه في لحاٍفإو

حن كثيراً مـن الـرواة   ثار وقع فيها اللاآلذلك، فإن  علىوال يعتمد ":أبو حيانقال 

  ".هذا لفظ عائشهَأن  ولكن لم يثبت

مالك فـي جـواز    ابن، فنراه يوافق قول ةآراء السيوطي فيما سبق مضطرب تبدو

يتين، ثـم  ستفهاماال" كيف" أو" ما"وقع بعد  ِإذامقدر  نصب المفعول معه بفعل كون
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 ابـن قالـه   لفيه ببعض مااالقول  علىيخالف قوله ويرجح  ترك النصب، ثم يرد 

  .خرى كالتسهيل والعمدة وشرح الكافية الشافيهاالمالك في كتبه 

الواقع  االسميجوز نصب :" 1شريخقال الزم، الواوقع بعد لوااا االسم عرابإوفي 

جئت بالظاهر كـان الجـر    ِإذاالمكني، ف علىتجره حمالً  أن ، وليس لكالواوبعد 

" ما شأن قيس والبر تسـرقه " تمه، و يش يهما شأن عبد اهللا وأخ:" كقولك ختيارإال

  .والنصب جائز

قال  .، فالرفع"من ثريد؟ ةنت وقصعوكيف أ"، و"وماأنت وعبداهللا ؟:" كوأما في قول

  :2الشاعر

بن اازبرقان أخيابيك والفخُر......ي خلَف بيما أنت و  

 أولفظاً المعيه لعدم وجود العامل  علىوعدم جواز نصبه " الفخر"الشاهد فيه رفع 

 وما كنـت  : يل وجود كان كقولهمأوت علىيل أي أوتال علىمعنى، وأما من نصب 

كنت وتكون تقعان  ألن:" قال سيبويه. من ثريد؟ ةنت وقصععبد اهللا، وكيف تكون أ

  ".السماع علىمقصور  عضهم وعند آخرينبالباب قياسي عند هنا كثيراً، وهذا ا

  :أربعة أقسام إلىينقسم  الواو الواقع بعد االسم:" 3عصفور ابنقال 

ما تقدم، هذا  علىمفعوالً معه، وأن يكون معطوفاً  االسميكون  أن ي فيهواقسم يتس

جاء البرد : نحو قولك هعلييسوغ العطف  اسم الواو، وتقدم ةعليف ةكانت الجمل ِإذا

في  إالّيكون معطوفا  أن مفعوال معه، وال يجوز االسم، وقسم يكون فيه ةسلاوالطي

 الواومعنى الفعل، وقبل ة ية متضمنسمأ أوة عليكانت الجملة ف ِإذا ضرورة، وذلك

، وليس في الكالم طول يقوم ضمير متصل مرفوع غير مؤكد بضمير رفع منفصل

ـ  الـواو يمكن عطف ما بعد  )ال( اسمضمير خفض متصل ب أومقام التوكيد،   هعلي

ب وخفض زيد، األجوز رفع ياك، وما شأنك وزيد، وال يأما صنعت و: نحو قولك

  .الشأن علىعطفه و ا، وال يجوز رفع زيدفي الضرورة إالّ
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 ِإذايكون مفعوال معـه وذلـك    أن يكون معطوفاً، ويجوز فيه أن وقسم يختار فيه

مـا   :، نحوهعليتعذر العطف ي اسم الواومعنى الفعل، وتقدم  ةكانت الجملة متضمن

 وجره: ىاألول ةالمسألحسن رفع زيد في األ، ووما شأن عبد اهللا وزيداً نت وزيداً،أ

معه، وذلك  يكون مفعوالً أن فيه معطوفاً، وال يجوز االسموقسم يكون . في الثانيه

وكـذلك   نت أعلم ومالك،أ: ية متضمنة معنى فعل نحو قولكسما كانت الجملة ِإذا

رجـل   كـل : المفرد، نحـو قـولهم   إالّ الواولم يتقدم  ِإذاأيضاً ال يجوز العطف 

  .1"رتشافاالقسام في االوذكر أبو حيان هذه  ".وضيعته

  :2مالك ابنقال 

  عف النسقـوالنصب مختار لدى ضيمكن بال ضعف أحق       نإ والعطف

  بـل نُصـار عامــضمإاعتقد  أو لم يجز العطف يجب       إن نصبوال

 ال، أوما قبلـه،   ىعليمكن عطفه  أن امأ الواوالواقع بعد  االسم:" 3عقيل ابنوقال 

بال ضعف، فإن أمكن عطفه بال ضعف  أويكون بضعف  أن فإما، فإن أمكن عطفه

 علـى خوين، فرفـع زيـداً عطفـاً    االكنت أنا وزيد ك: فهو أحق من النصب نحو

لى من نصبه مفعوال معـه، الن العطـف يمكـن للفصـل     أوالمضمر  المتصل 

لـى  أو" عمرو"فرفع " د وعمروسار زي:" لى من عدم التشريك ومثلهأووالتشريك 

لى مـن التشـريك   أو المعية علىمن نصبه، وإن أمكن العطف بضعف فالنصب 

لى من رفعـه لضـعف   أو" زيداً"سرت وزيداً فنصب : لسالمته من الضعف نحو

 علـى وإن لم يكن عطفه تعيين النصب . صلاالمضمر المرفوع بال ف علىالعطف 

  :4قولهبه ك" يليق"إضمار فعل   على أو المعية

  تها تبناً وماء بارداًفعل

ضمار فعل يليق به والتقدير إ على أو، يةالمع علىمنصوب  فماء"   وسـقيتها مـاء

ال " وشـركاءكم :" قولـه ، ف)71،األيةيونس(  چٿ   ٹ  ٹ  چ  :وكقوله تعالى" بارداً
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" يقال  أن اليصح ِإذنية تكرار العامل  علىألن العطف ": أمركم علىيجوز عطفه 

، فشركائي منصوب "انما يقال أجمعت أمري وجمعت شركائي"و" عت شركائيأجم

فـأجمعوا أمـركم وأجمعـوا    " منصوب بفعل يليق بـه والتقـدير   أوعلى المعية 

  ".شركاءكم

 المفعولية علىحق من النصب أيمكن بال ضعف فيه  نإ والعطف:" 1السيوطيقال 

مختار عند المصنف لـدى   المفعولية علىخوين والنصب االنا وزيد ككنت أ :نحو

كـل  ن إ قاعدته على اًجبه السيرافي بناءأوعطف النسق نحو جئت وزيداً وضعف 

جئـت  : قولـك  ِإذالنصب  إالّأي مسبباً له ال يجوز فيه  في األولكان مؤثراً  ثانٍ

  .وزيداً، معناه كنت السبب في مجيئه

، يستثنى "حقأعف يمكن بال ض نإ والعطف :لفيهاالقول :"2رضاًقال السيوطي معت

كمـا   سواء،ال علىمؤكداً فان الوجهين فيه جائزان  ضميراً األولكان  ِإذاما  :منه

بالسـمك   ال تتغـذَّ : نحـو  ف منه فوات المعية المقصودةخي ِإذابوحيان، وما أنقله 

  :كان فيه تكلف من جهة المعنى نحو ِإذاوما . رجحأواللبن فان النصب فيه 

  مكان الكُليتين من الطُحاِل............يكمأب وبنىفَكُونُوا أنتم 

: يصير ِإذالمعنى تكلف في  إلىلكنه يؤدي : ن حسن من جهة اللفظإفان العطف و

نتم وليكونوا هم، وهو خالف المقصود، ذكر هاتين الصورتين في التسهيل كونوا أ

مـا هـو    علىوالعمدة، ويمكن حمل قوله بال ضعف  األخيرة في الكافيةوشرحه و

  ".فيه الصورتان فتندرجعم من جهة اللفظ والمعنى معاً أ

رأيه  علىهو ". لم يجز فالعطف يجب نإ والنصب: 2مالك ابنالسيوطي قول  قالو

 أوفي مكان يصح فيـه العطـف حقيقـة     إالّه ال يجوز نّأ علىتقدم  ِإذاوالجمهور 

  ".أبو حيان هعليمجازاً نبه 
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  :فيه أمور" ار عامل النصبضمأعتقد إ أو: 1أن قولهالسيوطي ذكر و

وذلـك   ال يسوغ فيها العطـف،  شاطبي ظاهره التخيير في كل مسألةلقال ا: األول

قسم يتعين نصبه  :أقسام ةثالث علىلم يكن عطفه  ِإذ الواوما يعد غير صحيح، بل 

ضـمار، وال  اإل علىكقوله سيري والطريق، فمثل هذا لم يحمله أحد  المعية على

ال يصح  ِإذ اإلضمار وال يصح فيه المعيةوقسم يتعين فيه . يصح من جهة المعنى

  :نحو" الواو"موضع " مع"وضع 

  علفتها تبناً وماء بارداً

يحتمل  اسمق ابنقال  ،)71،األيةيونس (چٿ   ٹ  ٹ  چ :وقسم يجوز فيه أمران نحو

، نوع تجب فيه المعية: متنع فيه العطف نوعانأما  أن :التخيير والتسويغ، والمعنى

فإن لـم يلـق   :" ارة التسهيلوعب. فيه ممتنعه المعية ناإلضمار ألتجب فيه  ونوع

  .، وهذا عين ما قاله الشاطبي"ضماراالتعين  إالّ، والواو اليالفعل بت

 إلـى ه الحاجة نّأ إلىخرون ضمار، مذهب جماعة وذهب أاإلما ذكره من : الثاني

تضـمين   علـى المفـردات  من عطف ( األول علىاني معطوف نما الثإضمارٍ، وإ

يجوز في العطف ما ال يجوز  ألنّهالمتعاطفين،  علىمعنى يتسلط به ) األولالعامل 

التضمين ويقطـع   علىوالذي يدل : قال.فراد، وهذا القول صححه أبو حياناإلفي 

  :2نه ال يوجد وهو مثلأعوا ه وجد في كالمهم ما أدنّاإلضمار أببطالن 

وا لها سبب ترعى به الماءلشجر.  

  :3وقال أخر

  .صفيح من تراب وجندل هعلي

  .ستر من تراب وجندل هعليأضمن صفيح معنى ستر، فكانه قال 

يكون  أن كثرين، وضابطهاال، وهو رأي هذا النوع مفسرَأن  ظاهر كالمه :الثالث

  .والثاني يجتمعان في معنى عام األول
  ستثناءستثناءاالاال: : المبحث الرابعالمبحث الرابع
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، إالّوالمشتثنى ينصب ب:" 1تثنى فقال المبردصب في المسالن لمالنحاة في عااختلف 

لـه  بتثنى منصوب بالفعل الـذي ق المسَأن  :"3جني ابنوذكر . 2وقال مثله سيبويه

  ".إالّ بتقوية

:" مذهب الكوفيين في العامل في المستثنى النصب نحو ختلفإ:" 4األنباري ابنقال 

إلىفذهب بعضهم " زيداً إالّ قام القوم  ذهب المبرد وأبـو   إليهو" إالّ" لعامل فيهاَأن

وهـو  الزجاج من البصريين، وذهب الفراء ومن تابعه مـن الكـوفيين ـ    اسحق 

وُأدغمـت  " إن"ثم خففت " ال"و "نإ"مركبة من  إالَّأن  إلىالمشهور من مذهبهم ـ  

، اعتباراً بـال وعطفوا بها في النفي  عتباراً بإن ااإليجاب فنصبوا بها في " ال"في 

وحنما نُإ: ه قالنّكسائي أي عن الكصيلهأوت ب المستثنى ألن :إالّ قام القوم  زيداً َأن

وذهـب  . شبه بالمفعولم ألنّهينتصب المستثنى : نه قالى عنه أيضاً أك، وحلم يقم

  ".إالّمعنى الفعل بتوسط  أو، هو الفعل العامل في المستثنىَأن  إلىالبصريون 

سحق الزجـاج، وطائفـة مـن    إبو أ بو العباس المبرد، وذهب أ:" 5يعيش ابنقال 

 إالّتاني القوم قال أ ِإذاف" استثنى"نيابة عن " إالّ" تثنىالناصب للمسَأن  إلىالكوفيين 

غير  نك تقول أتاني القومالقوم استثنى زيداً، وهو ضعيف، ألتاني ه قال أنْزيداً، فكأ

يفسد المعنى، وليس  ألنّهي غير زيد، تثنباسقدر تُ أن ال يجوزو غيرتنصب فزيد، 

وذهب الفراء وهـو المشـهور مـن مـذهب      ،قبل غير حرف تقيمه مقام النصب

خبار، األوترفع  األسماءالتي تنصب " إن"مركبة من حرفين  "إالّ"َأن  إلىالكوفيين 

                                                 
ية، سالمعضيمه، المجلس اآلعلى للشئون اإل الخالقمحمد عبد : ، تحقيق 390مقتضب، صال -  1

 .ط.،د) هـ1386(القاهرة،
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ال، فخففت النون وُأدغمت في الالم فأعملوها عملين فنصبوا بهـا  َأن  وال فصارت

  ".عتباراً بالايجاب وعطفوا بها في النفي اإلفي 

ختلفوا في عامل النصب في المسـتثنى، فقـال البصـريون    او :"1الحاجب نأب قال

 ِإذبالفعل معنى  يتعلق شئ ألنّه ،إالّتوسط بمعنى الفعل  أوالفعل المتقدم  هالعامل في

وقال المبـرد  . الفعل وقد جاء بعد تمام الكالم، فشابه الفعل إليههو جزء مما نسب 

  ".ألخ.....ستثناء بهااللقيام معنى  إالّوالزجاج العامل فيه 

  :2مالك ابنقال 

امنَثْتَاسإالّ" ت "متَ عامٍم تَنْيصب ......وبعتُانْ يٍفْنَكَ أو يٍفْنَ دخب  

ـ  ىمالـك رأ  ابنوهنا يوافق رأي . إالّعامل النصب في المستثنى هو َأن  أي  ىأب

   ".سحق الزجاج وسيبويهإ ىأب ىمبرد ورألاالعباس 

 قبلـه الناصـب للمسـتثنى ما  َأن  والصحيح من مذاهب النحويين:" 3عقيل ابنقال 

وزعـم أنـه    إالّالناصب له َأن  ف في غير هذا الكتابالمصن ختارا، وإالّبواسطة 

  ".مذهب سيبويه

  :ه أموريف ."..مع تمام ينتصب إالّما استثنت  مالك ابنقول  :"4قال السيوطي

الم تـام  بعد ك "هشام في الشذور ابنهذا قال يجاب وبيقول وإ أن هعليبقى  :األول

  .موجب ألن التفريغ ال يقع فيه على ، واقتصر في الكافية"موجب

 إلـى ه في التسهيل وعـزاه  ختاراوهو الذي  إالّب صبالن إن ظاهر كالمه: الثاني

الجمهـور   إليهسيبويه، وذهب  هعلينص  الذيَأن  :بو حيان فقالأسيبويه، ونازعه 

وصـححه   ،إالّنصب المشتثنى بما في الكالم من فعل وشـبهه بواسـطه   َأن  إلى

والشلوبين، ....  بدياال، ونديالر ذاباش ابنعصفور و ابنالسيرافي، والفارسي، و
                                                 

  .226، ص1الكافية في النحو، ج -  1
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مضـمر الزم  ) استثني( ب منصوبنه ه أاختاروالذي : قلتُ ،المحققين إلىونسبه 

حـظ  الهذا مذهب المبرد والزجاج، وهنا نبدالً من اللفظ به، و إالّعلت ار جضماإل

  .هاختيارمالك في  بنمخالفة السيوطي ال

  ل بأن عامـل النصـب فـي    جاج وسيبويه القائزمذهب المبرد وال يرجح الباحث

  .مالك ابن ختياراوهو " إالّ" المستثنى هو

حاشا يأتي َأن  :"1؟ فذكر المبردهل هو فعل أم حرف جر" حاشا"النحاة في  ختلفا

  ".حرفاً مرة أخرىوفعالً مرة، 

نها حرف وقد جاء ذلـك فـي   فمذهب أكثر البصريين إ" حاشا"أما :" 2قال العكبري

  ".الشعر

حاشا تكون َأن  ، أيالمستثنى بعد حاشا يكون مجروراً أبداًَأن  :"3ذكر الزمخشري

  ".حرف جر خالفاً للمبرد

جرت ما بعـدها،   ِإذاحروف  يحاشا، وحشا، وخال، وعدا ه :"4عصفور ابنوقال 

 ابـن حاشا الشيطان و: قليل نحو قولهم "حاشا"النصب ب َأن  إالّنصبته  ِإذاوأفعال 

  ".صبعاأل

قام :ن فينصبان وحرفين فيجران، تقولعليأما حاشا وخال فيكونان ف:" 5جني ابنقال 

  ".عمراً القوم خال زيٍد، وخال زيداً وحاشا عمرو، وحاشا

نها حـرف  ومذهب سيبويه وأكثر البصريين أ )حاشا(ويستثنى ب:" 6أبو حيانقال 

نها فعـل  إ إلى، وذهب بعض الكوفيين، والمبرد والفراء إالّخافض دال لإلشتثناء ك

سـتثناء  االوجوز المبرد فـي   دها بمنزلة عدا زيداً، وخال زيدانٍبع سمناصب لال
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، والذي ستعمال الحروفاستعمل انها فعل أ إلىوفيين  الوجهين، وذهب بعض الك

سـتثناء، ففـي بعـض    االفي غيـر   طق بها فعالًني إن سيبويه ال ينكرَأن  يظهر

ومعناه جانـب لـك   . يفعل كذا أن حاشا له: ستثناء حرف وفي غيره فعل، تقولاال

دى بنفسه وبالالمٍ، حكى الجوهري حاشاك السوء، وحاشا لك السـوء،  السوء، ويتع

 ابـن وحاشا بمعنى اشـتثنى، وقـال   : حاشيت بمعنى أستثنيت َأن سيده ابنحكى و

  .عل من الحشى الذي هو الناحيةوهو فا كثر فيه النصباالحاشا فالناً  ،حبيب

ـ  سـتثناء ف االحاشا في َأن  إلىذهب الكوفيون :" 1نبارياأل بنأوقال  ، يعـل ماض

أنـه   إلىبصريون ال دوات، وذهباألستعمال استعمل اأنه فعل  إلىوذهب بعضهم 

  ".يكون فعالً ويكون حرفاً

  :2مالك ابنقال 

خَكَوااشَال ح ،ال تَوصُبح "ام......."ويَلق "اشَحو ،افَ" اشَحُهظْفَحام  

. بهـا  رج ِإذا هانتصب بها وفي جر ِإذافي نصب المشتثنى  )خال(حاشا ك َأن  أي

فيين فعـل  صريين، فحاشا عند الكـو مالك بين مذهب الكوفيين والب ابنوهنا جمع 

  .جر ماضٍ وعند البصريين حرف

عنـد  ) حاشـا (وكخال في نصب المستثنى بها وجره وغير ذلك :" 3قال السيوطي

  :ورد بقوله حرف جر إالّالمبرد والمازني والمصنف، وعند سيبويه التكون 

  والدينِ سالماإلب ةالبري على...... هُملَفض اَهللا نفِإ اًشيرحاشا قُ

فليست " ى ما حاشا فاطمةإل الناس سامةُ أحبُأ"وأما الحديث" ما"ولكنها ال تصحب 

 نافية المصـدرية   هعلي بمعنى استثنى، وما الداخلة داة بل فعل ماضٍاألحاشا هذه 

  ". وال غيرها" و" ما حاشا فاطمة:" وفي الرواية ىوهو من كالم الروا

  ". ما حاشا: "قال في التسهيل وربما قيل. "والتصحب ما: قوله:"  4يسيوطقال ال
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  .مالك بنرأيين متناقضين ال رد السيوطيأووهنا 

هاتين اللغتين َأن  ظاهره :"1، فقال السيوطي"قيل حاش وحشا:"مالك ابنأما في قول 

بمعنى التنزيـه   اسمهما في حاشا التي هي نما تثنائيه وليس كذلك إساال "حاشا"في 

ـ وقد ص. أبو حيانوتليها الالم، قاله  نتنووالبراءة من السوء، و قار بـأن  رح الص

  ".ستثناءاإلحاش ال تستعمل في 

مالـك   ابنعند  افحاش. مالك واضحة ابنوهنا نالحظ مخالفة رأي السيوطي لرأي 

  .بمعنى التنزيه والتبرئه من السوء اسمأداة أستثناء وعند السيوطي 

" إالّ"َأن  وأعلم:" 2فقال الزمحشري" إالّ" ب" غير"في مسالة شبه  ء النحاةاتعددت أر

ه إعـراب  يكون وصفاً يمس أن ارضان ما لكل واحد منهما فالذي لغيرقيت" غير"و 

الذات  هةمن ج :ا من جهتينهعليوداللته  ما قبله، ومعناه المغايرة، وخالفه المماثلة

كان بإنسان المرور َأن  ، قاصداً"مررت برجل غير زيد: "يقول :هة الصفةومن ج

  .زيد ةبمن ليست صفته صف أوآخر، 

، )95النسـاء (،چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀچ  :وفي قولة عـز وجـل  

 علـى وبالنصـب   " لمـؤمنين ا"  وبالجر صفه ل" القاعدون"بالرفع صفة ل " غير"

، وفـي  ةيفي الوصـف  إالّ هعليستثناء، وقد دخل االفي  إالّ علىستثناء، ثم دخل اال

، أي غيـر اهللا،  )22،األيةنبياءاأل(چ  ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېٹ ٹچ  : تنزيلال

  :3ومنه قوله

الفرقدان إالّأبيك  عمرِل ........أخوُه هقُارِمفَ أخٍ كلُّو  

كمـا  " اهللا إالّ لو كـان فيهمـا  :" تابعاً، لو قلت إالّ" غير"ه مجرى ؤجراإوال يجوز 

  .4"جمعونأ" لم يجز وشبهه سيبويه ب" لو كان فيهما غير اهللا: " تقول
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فـي   إالّالواقع بعـد   االسمعراب كحكم اإلحكم غير في َأن  :"1عصفور ابنوذكر 

تبعـت  أنك لـو إ  إالّ، ماقام القوم غير زيد برفع غير ونصبه: ته تقولاالجميع ح

  :الواقع بعد غير كان ذلك في التابع وجهان االسم

  .2جني ابنوذكر مثله . عراب غيرب إحس علىن يكون وإ. لفظه علىالخفض 

، ثـم قـد   اًتكونا استثناء أن إالّواصل  ،تكون صفة نأ صل غيرأ :"3بوحيانأوقال 

خرى فيما هو أصل فيها، وقد اضطرب كالم النحـاة فـي   األ علىحداهما تحمل إ

به الوصف الصناعي، وهـؤالء  نه يراد أاألكثرين م م من كالوالمتفه إالّالوصف ب

لف والم نحو مررت فيه أ أوومابعدها تكون صفة لنكرة  إالّ: األخفشقال ختلفوا فإ

 علىوفي البسيط جمهور النحويين .... أخوك، إالّني القوم ءاخيك، وجا إالّبالقوم 

نها تقع فيما تقع فيـه  لظاهر إوا إالّالمعرفة وكذلك  علىيجري  "غير"جواز كون 

فـي   أووف سواء كان فـي النفـي   اضع التي ال يتقدمها موصوفي الم إالّ )غير(

" غيـر "من التعريف، ولما كانت  ه ما تفيد علىمنكراً أم معرفاً  أوداً ثبات منفراال

ما النكرة والمعرفة  فكذلك  علىيصح فيها التعريف صح جريها " مثل"من أخوات 

  )".غير(النكرة والمعرفة، ويجوز فيها البدل كما جاز في  علىبمعناها يجري 

، ستثناء فـي بعـض المواضـع   االفي " الّإ" على" غير"حملت :" 4حاجبال ابنقال 

صفةً، كما بعد غيـر،   أومغايراً لما قبلها ذاتاً  )إالّ(نه صار ما بعد أومعنى الحمل 

صلها، وصار ما بعد غير مغايراً ي أان فك، كما تاًاأثب أووال يعتبر مغايرته له نفياً 

أكثر من العكس، ألن غيـر   إالّ علىغير  لحمَأن  إالّ..... أثباتاً أولما قبلها نفياً 

  ".أكثر منه في الحروف األسماءوالتصرف في  اسم

  :5مالك ابنقال 

  ابسنُ إالّبِ ىنْثْتَسُما ِلمبِ.....اًبرعُم رٍيغَوراً بُِرجم نِثْتَسوا
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نصـب   من إالّمستثنى باستثنيت بها وأعربه بما يستحقه ال ِإذا) غير(أجرر ب أي 

  .راجح أوالزم 

فتقـول قـام   " إالّ"عرب به المستثنى مع بما كان ي" غير"عرب وتُ:" 1عقيل ابنقال 

غير "زيداً"زيداً، بنصب  إالّ، كما تقول قام القوم غير زيٍد القوم ونقول ما قام أحد ،

  ".تباعاإلتباع والنصب المختار باإلزيد، ب

قيل ظاهره  .الخ.....مجروراً بغير معرباًستثنِ او: مالك ابنقول :" 2قال السيوطي

ناصـبها  َأن  شرح التسـهيل  تحاد جهة النصب وهو المشهور، ولكنه صحح فيا

  ".ستثناءاالوفيه معنى  الحال علىلها العامل قب

وفتحها مطلقاً  "إالّ"عراب تلو غير ويستثنى جراً ولها إيوصف ب:" 3وقال في الهمع

حال فيها : السابق، والفارسي: فضله، والسيرافي كونها وناصبها قال الجمهور. لغة

" اشـتثنى "نها قائمة مقام مضافها وأن أصل النصب بوالمختار إ. ستثناءاالمعنى 

  ".الصفة و" إالّ" ب في تابع المستثنى بها وقيل و ويجوز مراعاة المعنىِِِِِِِِِِِِ

راء آثـم عـرض   " غيـر "عراب مالك في إ ابنفما سبق عرض السيوطي رأي 

مضـمره  ) سـتثنى ا( منصوب ب  "غير"َأن  اختارجمهور النحاة في المسألة، ثم 

  . بالعامل الذي قبلها أو" إالّ" منصوب ب نهمالك الذي يرى أ بنخالفاً ال

، ألن غيـر لهـا   "إالّ" منصوب ب" غير"مالك القائل بأن  ابنرأي  الباحث يرجح

 وهـو  4عند المبرد" إالّ" وب بهو المستثنى منص إالّوما بعد " إالّ"عراب ما بعد إ

  .مالك ابن ختيارا

:" 1نبـاري األ ابـن قال .؟ تلزم الظرفية أواً اسمي سوى هل تكون اختلف النحاة ف

نها أ إلىوذهب البصريون . اً وتكون ظرفاًاسمسوى تكون َأن  إلىذهب الكوفيون 

  ".ظرفاً إالّال تكون 
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  ".اءاسمبفتحها والمد وهي سوى بضم السين وكسرها وسواء :" 1عصفور ابنقال 

، وفي سوى اربع لغات مع المد وضمه وكسره مـع القصـر  :" 2الحاجب ابنقال 

  ".صحاأل على الظرفية علىعراب سوى وسواء النصب وإ

أبداً، ومـا بعـدها مجـرور     ية الظرف علىأما سوى فمنصوب :" 3جني ابنقال 

نما كان نصـباً  ، وإأبيكبيك، وما رأيت سوى قام القوم سوى أ: ، تقولإليهضافته بإ

انا القوم سوى أبيـك،  أت :قولكَأن  الخليل من سيبويه عن هالظرفيه، لما حكا على

ی  ی    �چ   :إلىبمعنى سوى قال تع" إالّ"بيك، ومكان ذاك وقد يجئ معناه مكان أ
 چ   �  �  �  �  ��  �  �    �  �  �   �  �  �  �      �ي  ي  

  .ماشاء ربك أي سوى. )108هود،األية(

وسوى بضم السين وكسرها مقصورتين، وبفتح السين وكسـرها  :" 4أبو حيانقال 

ـ نفصال، وكونها ظرفاً كالمجمع االو تصالاالممدودتين، ويستثنى بها في   إالّ هعلي

نها بمعنـى  مالك وزعم أ ابنظرف، وتابعه  نها استثناء الأالزجاجي  إليهما ذهب 

  )".غير(

  :5مالك ابنقال 

  ِلوسُس ويوى سوا اءجاال على....... الَعحِّص غَا ِلمُج رٍيالَع  

من نصـب   إالّبما يستحقه المستثنى ب مثل غير وإعرابه ثناء سوى اداة استَأن  أي

 ابننا يوافق رأي نه جعلها ظرفاً غير متصرف وهراجح خالفاً لسيبويه فإ أوالزم 

ـ  اًاستثناء )سوى( يث جعلرأي جمهور الكوفيين ح مالك رأي  ه، كما يوافـق رأي

" سـوى "نهم جعلوا رأي سيبويه وجمهور البصريين حيث أالزجاج ويخالف رأيه 

   .ظرفاً
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ما سوى فالمشهور فيها هو كسر السين والقصر، ومن العـرب  وإ:" 1عقيل ابنقال 

من يفتح سينها ويمد، ومنهم من يضم سينها ويقصر، ومنهم من يكسر سينها ويمد، 

رسي في شرحه ها المصنف وقل من ذكرها، وممن ذكرها الفايذكرغة لم وهذه اللّ

قـام  : قلـت  ِإذاظرفاً ف إالّنها التكون للشاطبية ومذهب سيبويه والفراء وغيرهما أ

 علـى وهـي مشـعرة    الظرفية علىعندهم منصوب " سوى" القوم سوى زيد ف

  ".في ضرورة الشعر  إالّوال تخرج عندهم عن الظرفيه  الظرفية

مقصوراً بضمها " سوى"سوى بكسر السين مقصوراً وممدوداً، وول:" 2ال السيوطيق

عراب مما األصح مالغير من استثناء وإالقول  علىعلها وسواء بفتحها ممدوداً، اج

  ".إالّبنسب لمستثنى 

". سواء"مالك وهي  ابنلم يذكرها ) سوى(ذكر السيوطي فيما سبق لغة رابعة في 

  :مورأفيه " الخ....سوى سوى سواءول" : 3مالك ابنول قال  في كتابه النكت ق

الخباز في شـرح   ابنلغه رابعة وهي المد مع كسر السين حكاها  هعليبقى  :األول

  .هشام في الجامع ابنمعط، وأبو حيان، و بناالفية 

نه ال يلتـزم  بسائر وجوهه وإ عراباألفي ) غير( ما صححه من مرادفتها: الثاني

  صححه أيضاً في أكثر كتبه وبالغ في نصرته في شرح  .ظرفيةال علىفيها النصب 

ـ الزجاجي والذي نـص   إالّنه ال سلف له في ذلك أ أبو حيانالتسهيل، وقال   هعلي

  .في الشعر إالّنه ظرف ال يتصرف سيبويه أ

قد يحـذف فـي   ) غير( المستثنى بَأن  :في أمرين) غير) (واءس(تفارق  :الثالث

للموصول وحدها في الفصيح  ةوأن سوى تقع صل" وىس"بخالف  ليس غير: نحو

  .بخالف غير

مالك فيما سبق في بعض مـا   بنفيما سبق نالحظ مخالفة السيوطي ومعارضته ال

  ".غير" و" سوى"قاله من أحكام في اشتثناء واعراب 
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 .219، ص1البهجة المرضية، ج  -2
  .426، ص 1النكت، ج -  3



119 

 الن: بكسر سينها ومدها) سواء(وهي ) سوى(مالك اللغة الرابعة في  ابنلم يذكر  

من ذكرها هذه اللغة قل من ذكرها وم:" 1عقيل ابنقال .ا من العربمن نطق به قل

  ".الفارسي في شرح الشاطبية

، "أجعال ما لغير جعـال  سواء سوى لسوى:" مالك ابنما اعتراض السيوطي لقول إ

مثـل   ةومجرورة ومنصوب يبرره الن سوى وقعت كثيرة مرفوعة فليس هناك ما

  :2الشاعر ومن ذلك قول" غير"

ا قُال ينطووال من سوائنا منّا      من كان منهم لفحشاء  

  :3حيث وقعت سواء مجرورة وقول الشاعر" من سوائنا"الشاهد في قوله 

فسواك بائعها وأنت المشتري         شترىتُ أو باع كريمةٌتُ ِإذاو  

  .سوى مبتدأ حيث وقعت" فسواك بائعها " والشاهد في قوله 
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  حالال: لمبحث الخامسا

من خير وشـر، يـذكر    هعلينسان، وهو ما كان االالحال كنية :" 1منظور ابنقال 

والواحـد حالـة،   . وحسن ة، ويقال حال فالن حسنةل، وأحوويؤنث والجمع أحوال

 علـى أحوال ومن أنثه جمعه  علىل جمعه كر الحافمن ذَّ ويقال هو في حال سوءٍٍ

  ".تاالح

الحـال  :" 2عصفور ابنقال . دة تعريفاتوقد ورد الحال في اصطالح النحويين بع

مفسراً لما انبهم من الهيئـات   نيةً أوماهو في تقديره منصوب لفظاً  أو اسمهو كل 

  ".كداً لما انطوى من كالمؤم أو

 ةمنصوب يبين هيئ اسمالحال يذكر ويؤنث واصطالحاً عبارة عن :" 3قال ابوحيان

  ".جواب كيفل ةصاحبها صالح

معنـى   أوالمفعـول بـه لفظـاً     أوال مايبين هيئة الفاعـل  الح:" 4حاجب ابنل اق

  ".ضربت زيداً قائماً، وزيداً في الدار قائماً:نحو

مثله جاءت بعد معنى  ةنها فضلأه الحال بالمفعول من حيث بِشُ:" 5قال الزمخشري

بيـان هيئـة   بالظرف شبه خاص من حيث انها مفعول فيها ومجيئها لالجملة ولها 

  ".ضربت زيداً قائماً: نحو قولك ل وذلكالمفعو أوالفاعل 

  ". مسوق لبيان هيئة ما هو له ةالحال وصف جنس فضل:" 6هشام ابنقال 

  :7مالك ابنقال 

  ُبهذأداً رفَكَ اٍلي حف ُمهِفُْم..... ُبصتَنُْم ةٌ،لَضفَ فٌصو اُلحالْ
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أي  ةلحال عندنا وصف جنس شامل ايضاً الخبر والنعت فضـل ا:" 1قال السيوطي 

فهم في حاٍل، أي مبين لحال مخرج للخبر منتصب م ٌلصي الكالم فليس أحد جزئ

هللا دره فارسـاً،  : نحو مخرج النعت والتمييز لةا فضهعليتي صاحبه أي الحالة ال

  ".هب، أي في حال تفرديذأوكفرد 

فالحال عنـد   مالك، ابنهنا اختلفت عبارة السيوطي في تعريف الحال عن عبارة 

 وصف جنس شـامل ايضـا   منتصب، وعند السيوطي هي ف فضلةوص مالك ابن

تعريف السيوطي َأن  وهنا نالحظ ،اصةمنتصب مبين لهيئة خ ت والخبر فضلةللنع

   .مالك ابنسع مدي من تعريف أوشمل وللحال أ

 أوا بأقوال النحـاة  هعليثم رد  األلفيةقول  علىاعتراضات  قدم السيوطي فيما سبقو

  .لما قاله ابن مالكقدم توضيحاً  قد هو بهذا يكون ى وخراأل كتبه مالك في ابنبأقوال 

  :مورفيه أ "منتصب فضلة الحال وصف" :مالك  ابنقول  :2السيوطي قال

بـان   اسمالق ابنمل النصب وعبارة يش ألنّهع غير مان هذا التعريفَأن  قيل: األول

  .معنى منتصب الزم النصب فيخرجه

، بـه   هعلييحكم لنما يعرف إ ألنّهال يدخل الحدود قيل النصب حكم وهو : الثاني

  . ونه منصوباًك ةنما عرف بعد معرفإمنع ذلك، بل ب: فأخذه فيه دور وأجيب

ضربي زيداً قائماً : انه قد ال يجوز حذفه نحو على" فضلة" هقول علىرد أو: الثالث

  �  �  �  �  �  �ي  چ و ،)130األية ،الشعراء(  چ  �  �  �  �  �چ و

  .وأجيب بأن ذلك عارض ،)38، األيةالدخان( چ    �

 ةكما ذكره في الكافي ةاء الزائداليه قد يجر بنّأ )منتصب : ( قولهى رد علأو: الرابع

  .والتسهيل والعمدة

والـردود التـي   عتراضات االيبرز رأيه من خالل  أن ل السيوطي فيما سبقأوح

 ابـن لما قاله  يح وبيانتوض إالّدمه ماهو مستقالً، وما ق له راياً قدمها، لكننا لم نر

  .مالك
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:" 1قال الزمخشري. ومتباينة ةالً كثيراأقو فيها أما عن تنكير الحال فقد ذكر النحاة

" ها العـراك أرسـل " ، وأمـا نكرة وصاحب الحال معرفةتكون م أن من حق الحال

قد  مصادر" فعلته جهدك وطاقتك" و" جاؤوا قضهم بقضيضهم"و" مررت به وحده"و

، "فـي  إلـى فاه "تعريف فيه، كما وضع  االوضعها في موضع م ةني علىتكلم بها 

ومن المصادر المحـذو  . ومنفرداً وقاطبةً، وجاهداً معتركةً: وعنى" شفاهاً"موضع 

  ".الغفير مررت بهم الجماء:" بها حذو هذه المصادر قولهم

  :2كقوله هعليقدمت  ِإذا إالّوتنكير ذي الحال قبيح  

  سحم مستديمعفاه كل أ....قديم طلٌل موحشاً لعزةَ

فـي   أوتكون نكـرة،   أن أما الحال فان كان مبينا اشترط فيها:" 3عصفور ابنقال 

  ".الخ....حكمها

 أن جاز يونس والبغـداديون وأ شترط تنكير الحالامذهب الجمهور :"4بوحيانقال أ

كان فيها معنى الشرط  ذاِإنه جاز الكوفيون أجاء زيد الراكب، وأ:تاتي معرفة نحو

عبـد اهللا  : نقول أن تأتي في صورة المعرفة وهي مع ذلك نكرة، فأجازواَأن  جاز

حسـن  أ ِإذاوالتقدير عبـد اهللا  . المحسن أحسن منه المسئ، وعبد اهللا عندنا الغني

  .ر فالقتفأ ِإذا فأمااستغنى  ِإذاأساء، وعبد اهللا عندنا  ِإذا فضل منهأ

نكرة وان ما ورد  إالّالحال ال تكون َأن  مذهب جمهور النحويين :"5عقيل ابنوقال 

6ير، وقول الشاعرفغجاؤوا الجماء ال :كقولهم منها معرفة لفظاً فهو منكر معنى:  

  ."العراكفأرسلها  "

معرفة  أحوال": فالجماء والعراك ووحدك وفاه" في، إلى، وكلمته فاه جتهد وحدكاو

نفـرداً،  جتهـد م جاؤا جميعاً، فارسلها معتركة، وأ: قديرنكرة والت إلىلكنها مؤولة 
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نه يجوز تعريف الحـال مطلقـاً بـال    ونس أغداديون ويوكلمته مشافهةً، وزعم الب

  ".الراكب جاء زيده: جازوايل، فأأوت

  ".فال إالّ يضمن الحال معنى الشرط صح تعريفها و أن ل الكوفيون فقالواوفص

  :1مالك ابنقال 

الْواُلح فَ ظاًفْلَ فًرُِّع َأنتَاعقنْتَ..... دكرُهي مكَع نىوحدك هِتَاجد  

يل، وهنـا  أوبالت هعليجاء الحال معرفاً فيحكم  ِإذاما أفي الحال التنكير  األصلأي 

كوفيين حيث ي جمهور البصريين ويخالف رأي جمهور المالك رأ ابنيوافق رأي 

  .الشرط معنىتضمن  ِإذانهم يجيزون  تعريف الحال أ

تكون نكرة خالفاً ليونس والبغـداديين مطلقـاً    نأ الحال شرطه:" 2قال السيوطي 

تقـد تنكيـره   والكوفيين فيما تضمن معنى الشرط، وأن أتاك الحال وقد عرف فأع

 معنى."  

مالك من مذهب البصريين كما نالحـظ   ابن هختارأهنا نالحظ تأييد السيوطي لما 

 ابنيرجح الباحث هنا رأي و .هعليق عليكوفيين دون التريين والصي البأعرضه لر

  .مالك الذي يوافق مذهب جمهور البصريين

ـ :" 3الحال مصدراً قال الزمخشري وعن وقوع كمـا تقـع    االوقد يقع المصدر ح

  :4، وقول الشاعر"قم قائماً"الصفه مصدراً في قولهم 

  امِــاً ومقـقائم لبين رتاجٍ .....ينِإنّي وربِّ ي عاهدتُنرلم تَأ

  كالموال خارجاً من فيِّ زوُر .....مسلماً الدهر مفة ال اشتُلّح على

وأتيتـه  "و" كلمته مشافهةً"و" لقيتة فجأةً وعياناً، وكفاحاً "و ،"قتلته صبراً"ومن ذلك 

، أي مصبوراً ، ومفأجئـاً، ومعاينـاً   "وأخذت عنه سمعاً" و "ركضاً وعدواً ومشياً
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وأجاز المبـرد  " أتانا جلةً وسرعةً" عند سيبويه بقياس وانكر وليس. وكذلك البواقي

  .الفعل هعليفي كل ما دل 

  ."كلمته مشافهةً : " نحو االيقع المصدر ح أن يجوز:" 1جني ابنقال 

عند سيبويه وجمهور البصريين كقولـه   االًيجوز مجئ المصدر ح:" 2أبو حيانقال 

، البقرة( چٷ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  :، و)260، األيةالبقرة(چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  :تعالى

 ، وقالت العرب قتله صبراً،)56ية، األاألعراف( چ ۆ  ۆ  ۈ    چ   :و ،)274االية

وردت الماء التقاطاً، ومع كثرة ما ورد من ذلك فقيل أجمع  ولقيه فجأةً وفجاءةً، و

لته العرب ما استعم إالّأنه ال يستعمل من هذه المصادر  علىالكوفيون والبصريون 

  ".غيره هعلي وال يقاس

المصدرية والعامل فيه محـذوف،   علىنه منصوب أ إلى األخفشهب المبرد و وذ

وذهب الكوفيـون  . ت عندهما هو الحال، ال بغتهغويب والتقدير طلع زيد يبغت بغتةً

ولكن الناصب له عنـدهم الفعـل    إليهكما ذهبا  المصدرية علىنه منصوب أ إلى

زيـد طلـع   :" دير في قولكمن لفظ المصدر، والتق يله بفعلأولتالمذكور وهو طلع 

  ".بغتةً"يبغت، وينصبون به " طلع"لون أوفي" زيد بغت بغتةً" "بغتة

  :3مالك ابنقال 

ومصدكَّنَُم رر االح قَيثْكَبِ.....عكَر ةةًًتَغْب زيلَطَ دع  

  .مالك هذا رأي سيبويه وجمهور البصريين ابنيوافق قول 

وقد كثر مجئ الحال  مصدراً نكرة ولكنه ليس بمقـيس لجيئـه   :" 1وقال ابن عقيل

فبغتةً مصدر نكرة، وهو منصوب علـى  " زيد طلع بغتةً" على خالف األصل ومنه

  ".وهذا هو مذهب سيبويه والجمهور. الحال والتقدير زيد طلع باغتاً
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، كبغـةً زيـد   بكثرة: يقع سماعاً عند سيبويه االومصدر منكر ح:" 1قال السيوطي

" جئت ركضاً" من الفعل، ك ماكان نوعاً علىةً، وقياساً عند المبرد تطلع، أي مباغ

 علمـاً أمـا  :"ما نحوه بعد أابنوعند المصنف و" ورجلةً رعةًجئت س" هعلييقيس ف

 علىقرن هو بال الدالة  أو" زيد زهيراً شعراً" :نحو، وبعد خبر شبه به مبتدأ "فعالم

  .نت الرجل علماًأ:الكمال نحو

 ابنسيبويه والبصرين ثم ذكر رأي المبرد و اًقة رأيذكر السيوطي في المسالة الساب

بي حيان رد السيوطي إعتراضاً ألأووقد .آخر علىيرجح رأي  أن ه دونابنمالك و

: قال أبوحيـان  يقع، االًمنكر ح ومصدر: لفيةاالقول :2فقال هعليالمسألة ثم رد  يف

وليس كـذلك فقـد أجمـع الكوفيـون      اس،بقتاالكثرة دليل الن نه ينقاس أليوهم أ

  ".السماع على هقصر علىوالبصريون 

لوا الرتبه بين الحال وعاملها، والرتبة بين الحال أوتحدث النحاة عن رتبة الحال وتن

رى تكون فيها  محفوظة وآخ فيها رتبة الحال ثابتةوصاحبها، فبينوا مواضعا تكون 

  .فيها التقديم والتأخيريجوز  رتبتها مهدرة

 إلىذهب الكوفيون :"3نبارياأل ابن عاملها، فقال علىيم الحال تقد ختلف النحاة فيإ

راكباً جاء  :الظاهر نحو االسمالفعل العامل فيها مع  علىأنه ال يجوز تقديم الحال 

نه يجوز تقديم أ إلىجئت، وذهب البصريون راكباً زيد، ويجوز مع المضمر نحو 

  ".والمضمرالظاهر  االسم مع العامل فيها لىعالحال 

ما جرى مجـراه جـاز    أوأما الحال فإن كان العامل فيها فعالً :"1عصفور ابنقال 

فعـالً غيـر    أوالموصـولة   األسـماء ذلك ما لم يمنع مانع ذلك، كون العامل من 

  ".متصرف

ى فعل معن أوما فعال  وشبهه من الصفات، إالعامل في الحال :" 2وقال الزمخشري

مالـك  " و "ما شأنك قائمـاً " ، و"هنا عمرو منطلقاً" و" فيها زيد مقيماً: " نحو قولك
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 چپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ :، و)72، األيةهود(چ  پ  پ  پچ  :زيل، وفي التن"واقفاً
، ها من معنى الفعـل يضاً لما فيأينصبها  "كان"و" لعل"و" ليت"، و)49األية،المدثر(

متقدماً وقد منعوا فـي   إالّاني ومتأخراً، وال يعمل فيها الث دماًقيعمل فيها مت األولف

  ".من المجرور االًيجعل ح أن "مررت راكباً بزيد:"

تشبهه وال يتعلق صفة  أومتصرفاً كان فعالً  أن الحال في  العامل:" 1بوحيانقال أ 

ان الحـال  أك وسواء، زيد مسرعاً جاء:نحو هعلييتقدم الحال  أن به مانع تقديم جاز

  :2، أم مصدراً كقوله)7،األيةالقمر( چٱ  ٻ  ٻ  چ :قوله :اً نحواسم

  ألياً بألي ما حملنا وليدناف

المؤكـد هـذا    غير مؤكدة، وفي المؤكدة خالف كالخالف في المصدر أودة ومؤك

عاملهـا المتصـرف    علىالجرمي فإنه ال يجيز تقديم الحال  إالّمذهب البصريين 

الفعل  تشبه جاء، ومثال الصفة التي راكباً زيد: في نحو ديمهافإنه منع تق األخفشو

ا مسرع: الصفة نحو علىالفعل و علىتقديمها  جواز علىالمتصرف فنص سيبويه 

زيد التفصيل في ذلك فقالوا إلىمجرداً مضروب، وذهب الكوفيون  راحل، وزيد: 

علـى ال يتقـدم  تأخرت وتوسطت الواقع قبلها و من مرفوع ظاهر كانت الحال أن 

: الرافع والمرفوع كليهما، فال يجوز عندهم راكباً جاء زيد، ويجوز التوسط نحـو 

  ".جاء راكباً زيد، وإن كانت مرفوع مضمر جاز توسطها وتقديمها وتاخيرها

  :1مالك ابنقال 

ـَرفَا  واَلْحاُل أن ُينْصب بِفعٍل ُصرِّفَا   أو صفَة َأشْبهت الُمص

  ذَا راحٌل وُمخْلصاً زيد دعا  ُمســرعا"ك : قْديُمُهفَجائز تَ

ـِْل ال   ُحُروفَُه ُمَؤخَّراً لَن يعمـال  وعامٌل ُضمِّن معنَى الْفع

عاملها  علىمهور البصريين في جواز تقديم الحال مالك هذا قول ج ابنيوافق قول 

  .الظاهر والمضمر االسممع 
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صـفة   أو، ان فعالً متصرفاًك إن ناصبها علىتقديم الحال  جوزي:" 1عقيل ابنقال 

، يثمن معنى الفعل وحروفه و قبل التأنتض ما والمراد بها تشبه الفعل المتصرف،

الفعل  علىال تقديمها فمثالفاعل والمفعول والصفة المشبهه،  اسموالجمع، ك ةوالتثني

الحال، ومثال  هيعلفعل متصرف وتقدمت ) دعا(لصاً زيد دعا، فمخ: المتصرف

  .مسرعاً ذا راحٌل: الصفة المشبهه علىتقديمها 

مـا أحسـن   : فتقول هعليلم يجز تقديمها  غير متصرف عالًففإن كان الناصب لها 

جب غير متصـرف  عزيداً، ألن فعل الت ضاحكاً ما أحسن: اً ضاحكاً، وال تقولزيد

الفعـل   هال تشب كان الناصب لها صفة إن كذلك ينصرف في معموله،في نفسه فال 

اليثنى وال يجمـع وال   ألنّهوذلك  ،هعليالمتصرف كأفعل التفضيل لم يجز تقديمها 

زيد ضاحكاً أحسن ": تقول يؤنث فلم يتصرف في نفسه فال يتصرف في معموله فال

وهو ماتضـمن معنـى   : عاملها المعنوي على، وال يجوز تقديم الحال "من عمرو

ة وحروف التمني والتشبيه والظـروف والجـار   شاراالاء سمأالفعل دون حروفة ك

فـي الـدار    ، وزيد، وكأن زيداً راكباً أسدوكخوليت زيداً أميراً أ: والمجرور نحو

عاملها المعنوي ونحوها فـي   على،فال يجوز تقديم الحال عندك قائماً قائماً، وزيد

وال راكباً كـأن  أخوك،  ، وال أميراً ليت زيداًتلك هند مجردةً :المثل، فال تقول اهذ

عاملها الظرف نحو علىوقد ندر تقديمها .زيداً أسد: مستقراً في هجر، ومنه  سعيد

قراءة من كسر التاء، وأجازه األخفـش   )67يةالزمر،األ(چ  �  �   �چ   :قوله

  . قياساً

  "ونحو زيد منفرداً أنفع من عمرو معاشراً، ومستجاراً لن يهن

قـول  : "1ردود على قول ابن مالك السابق فقـال قدم السيوطي عدة اعتراضات و

  :أمور فيهاإلخ ... والحال إن ينصب بفعل صرف : األلفية

ـ ) ال(قيده في التسهيل أال يكون نعتاً أو صلة ل : األول ، وال اًمصـدري  اًأو حرف

أو القسم وال مصدراً مقدراً بحرف مصدري، ونازعـه أبـو    بتداءمقروناً بالم اال

عل بدالً منه ما إذا لزم منه عود ضمير على متأخر، وهذه كلها حيان في النعت وج
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وتختص بايراد وهـو  ". وال يقدم على العامل المعنوي: "واردة على مفهوم الكافية

أن مفهومه التقديم على اللفظي الجامد وافعل التفضيل، وليس كذلك وقد احترز عنه 

الحال جملـة مقرونـة    أن يكون: في األلفية وبقي صورة أخرى يمتنع فيها وهي

  .نقله أبو حيان مستدركاً على التسهيل الواوب

قد يجب تقديم الحال على العامل وذلك في الصورتين المذكورتين آنفاً عن : الثاني

  .شرح العمدة

لم يذكر في األلفية العامل في الحال مقصوداً بالذكر، إنما ذكـر ضـمير   : الثالث

  .مسالة التقديم عليه

لك ذل ابن مالك بجواز تقديم الحال على عامله الظاهر والمضمر يرجح الباحث قو

، فشتى حـال  "شتى تؤوب الحلبةُ"أما النقل فقولهم في المثل . لوجود النقل والقياس

وأمـا  . مقدمة على الفعل العامل فيها مع االسم الظاهر فيها فدل ذلك على جوازه

رفاً وجب أن يكون عملـه  متص العاملالقياس فألن العامل فيها منصرف وإذا كان 

  .عليه تصرفاً وجب أن يجوز تقديم معمولهمتصرفاً، وإذا كان عمله م

وأما عن توسط الحال : "1أما عن الرتبة بين الحال وصاحبها فقد قال ابن عصفور

جاء راكباً زيد، ولقيت مسرعاً زيداً، ما : "فجائز نحو قولك صاحبهابين ذي الحال 

  "الحال مخفوضاً أو ضميراً متصالً لم يمنع من ذلك كون ذي

ما يجـب  : والحال بالنسبة إلى التقديم والتأخير عن صاحبها أقسام: "1قال أبو حيان

عرفت قيام هند ضـاحكةً، ومـا   : تأخيرها عنه كإضافة العامل إلى صاحبها نحو

جاء : أحسن هنداً متجردة وما يجب فيه التقديم كإضافة ضمير ما البس الحال نحو

ما جـاء مسـرعاً إالّ   : هند وأخوها، وكإقتران صاحبها بإالّ على رأي نحو زائراً

وذو . وتقدم ذكر الخـالف فيـه  . زيد، حكمها حكم المعفول المحصور فيه الفاعل

الحال أن كان مجروراً بحرف فأما أن يكون زائداً أو غير زائد، فإن كان زائـداً  
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احٍد عاقالً، فيجوز مـا جـاءني   ما جاءني من و: جاز تقديمها على ذي الحال نحو

، فمذهب البصـريين  مررت بهند ضاحكةً :فإن كان غير زائد نحوعاقالً من أحد، 

مـررت  : ال تقول مضمراً  أو كان ذو الحال ظاهراً أن مطلقاًنه ال يجوز تقديمها أ

برهـان، وفصـل    ابنو يوالفارس كيسان ابن متأخرينال ، وأجاز منبهنٍد ضاحكةً

 مررت ضاحكةً: نحو هعليكان ذو الحال مضمراً جاز تقديمها  أن :واالكوفيون فقال

رت مـر  :المجرور فتقول على، وإن كان مظهراً والحال فعل جاز تقديم الحال بك

يجوز تقـديمها فـال   فال  اًاسمن كان الحال هند تضحك، مررت تضحك بهند، وإب

  ".بهند يجوز مررت ضاحكةً

راكبـاً،   جاء زيد: تصرفاً جاز تقديم الحال فتقولكان العامل م ِإذا:" 1جني ابنقال 

وكل ذلك جائز ألن جاء فعل منصرفوراكباً جاء زيد ،."  

 جاء  :نحو هعلياحبها ويجوز تقديمها تاخير الحال عن ص األصل:" 2الناظم ابنقال 

وقد يعرض ما يوجب هذا التقـديم   المبتدأ على، كما يجوز تقديم الخبر مسرعاً زيد

  ".نع منهما يم أو

  :3مالك ابنقال   

وسحاٍل قَب ا بِمحرُج فر اَأ       قَّدوب، َأ الَوقَفَ ُهُعنَمد ورد  

 ابنكيسان و ابنو يالفارس مالك راي جمهور النحاة ويوافق رأي ابن وهنا يخالف

  .برهان

عنـد   إالّوال ينكر في الغالب  يكون معرفة أن حق صاحب الحال:" 1عقيل ابنقال 

 علـى صاحبها، أي يجوز هنا تقديم الحـال   علىتقديم الحال : منهاوجود مسوغ 

، أما عن تقديم الحال عن صاحبها المجـرور  رجٌل فيها قائماً: صاحبها النكرة نحو
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صاحبها المجرور  علىمذهب جمهور البصريين أنه ال يجوز تقديم الحال  :فقد قال

 ابـن بهند، وذهب الفارسي و ت جالسةً، مررمررت بهند جالسةً: بحرف فال تقول

جواز ذلك وتابعه المصنف لورود السماع بذلك ومنه قول  إلىبرهان  ابنكيسان و

  :1الشاعر

  ها لحبيُبنّحبيباً ِإ إلي       ياًلئن كان برد الماء هيمان صاد

وأما تقديم الحال ". اءالي"وهو  إلىن من الضمير المجرور باالح" ياًدصا"و" هيمان"و

 ، وضربت مجردةًجاء ضاحكاً زيد: والمنصوب فجائز نحو المرفوع صاحبها لىع

  ."اًهند

:" لفيهاالقول :" 2مالك السابق، فقال ابنقول  علىرد السيوطي عدة اعتراضات أو

  :الخ، فيه أمور.....بحرف جر قد   أبوا حال ما وسبق

لمجرور بالزائد ا امحل الخالف المجرور بحرف غير زائد أم أبو حيانقال : األول

بال خالف واستثنى منها العمدة وشرحها الزائد الممتنع الحذف  هعليفيجوز تقديمه 

 علـى ، فإنه ال يجوز التقـديم  أحسن بزيٍد مقبالً، وكفى بزيٍد معيناً: القليل نحو أو

  ."المجرور به أيضاً

قولـه   إالّال مستند له  جازته،إمن  ف فيه الناسلهذا الذي خا:بوحيانقال أ: الثاني

 چۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ه  ه  ه  ه  ے       ے  ۓ  ۓ   چ :تعــــــــالى
 ِإذاارسلناك ال من النـاس، و  "كاف"وهو محتمل لكونه الحال من . )28،األيةسبأ(

تصحيح المنـع   علىمالك  ابنوقد وافق . لستدالاالبه  سقط حتماُلاال الدليَل طرق

  .في كتابه سبك المنظوم

  .ضعيف هالقول بجواز علىفي التسهيل بأن التقديم  صرح: الثالث

فال يقـدما   األولفإما  ضافة والمرفوع والمنصوب،االالمجرور ب هعليبقى : الرابع

ضافة غير محضة وكذا ذكره المصنف في شـرح التسـهيل   اإلكانت  أن إالّ هعلي
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ـ ضافته غير محضة يجوز تقديم الحال إبأنه كل ما : أبو حيانوتعقبه  : حـو ن هعلي

ز ضافة المحضة فـرع عنـد جـوا   االفي ، وبأن منع التقديم هند ضاحكةً هذا مثُل

صـالح  إو: ضافته محضة يجوز مجي الحال منه قـال إما الحال منه، وليس كل 

يـل  أوكانـت فـي ت   ِإذا هضافاإليقال يجوز تقديم الحال من المجرور ب أن الكالم

 علىومقدمة  :ديم مطلقاً فقالهشام في الجامع منع التق ابنالنصب والرفع، وصحح 

  .صحاأل علىلفظية  أو تفاقاًإ ضافة معنويةإلم يكن مجروراً ب أن صاحبها

ما مطلقاً هعليخران فيجوز التقديم اآلفأما . مالك في شرح العمدة ابن هوكذا صحح 

چ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ : نحـو حصـر  كال عند البصـريين مـا لـم يمنـع مـانع،     

بفعل  أو، لعلَّ أوليت،  أو ،يكن منصوباً بكان أوفي العمدة  زاد. )48األية،نعاماأل(

  .بفعل وصل بحرف أو) ال(ضميراً متصالً بصلة  أوتعجب 

ـ  ِإذاوذلك . يجب تقديم الحال في صورة: الخامس  هاقترن صاحبه بضمير مالبس

 كـان صـاحب الحـال     ِإذاوهو مـا   ثانية أخوها، وزاد قوم هنٍد جاء زائر :نحو

، وهذه الصورة جزم بها فـي الكافيـة   "عمرو إالّما قدم مسرعاً : "حومحصوراً ن

وذكر فـي العمـدة    الكبرى وشرحها وسبك المنظوم وحققها في التسهيل وشرحه

صـاحبها   علـى ويجب أيضاً تقديم الحـال  : صورة ثالثة ورابعة فقالو اوشرحه

  .طباًسراً أطيب منه رنخيلك ب :أما مسرعاً فجئت ونحو :في نحووعاملها 

ابوحيان في معارضته لبعض  هما ذكر علىاعتمد السيوطي في معارضته السابقة 

وقد بين السيوطي من خالل هـذه المعارضـة مـدى     األلفيةمالك في  ابن هكرِإذم

قيضه في شـرح  ثم يأتي بن األلفيةيذكر حكماً في مالك لنفسه حيث أنه  ابناقض تن

  .في التسهيل أوفية شرح الكا يف أوفي سبك المنظوم  أوالعمدة 
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  حروف بالالجر  :األولالمبحث 

مـذهبهم   اختارمن يجوز استعمالها في الزمان والمكان، و أن إلى 1ذهب الكوفيون

، والحسـن  6الحاجب ابن، و5، وأبوحيان4جني ابن، و3، والزمخشري2عصفور ابن

  .7يالمراد

الكوفيون لمذهبهم  حتجا.أنه ال يجوز استعمالها في الزمان إلى 8وذهب البصريون

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  :بقوله تعالى وااستدلبما جاء في كتاب اهللا تعالى وكالم العرب، ف

  ).108التوبة(چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

  :9وقول زهير بن أبي سلمى 

  ومن دهرٍ جٍجمن ُح قوينَأ      رِجحال ةنّقُبِ دياُرلمن ال

 أن الغاية الزمانية، ويجـوز  بتداءت من الحيث استعمل" من حجج"قوله في الشاهد

   .الغاية المكانية بتداءتأتي ال

فـي  ) مـذ (من في المكان نظيرَأن  علىأجمعنا  :وا بأن قالواحتجاأما البصريون ف

:" نك تقـول أترى  االالغاية في الزمان،  ابتداء علىن من وضعت لتدل أل الزمان،

ؤيـة  رال الوقت الذي انقطعت فيه ابتداءَأن  فيكون المعنى" ما رأيته مذ يوم الجمعة

ت بالسـير  أبتدافيكون المعنى ما" السير من بغدادمابدأت : "يوم الجمعة، كما تقول

 أن فكـذلك اليجـوز   ،"سرت مذ بغـداد ام"نقول  أن فكما اليجوز من هذا المكان،

  ". ن يوم الجمعةما رأيته م:" نقول

                                                 
  .117، ص1، جنصافاإل-  1
  .449، ص1شرح الجمل، ج -  2
 .365المفصل في صنعة االعراب، ص -  3
 .217لمع في النحو، صشرح ال -  4
 .441، ص2ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج -  5
  .217الكافية في النحو، ص -  6
  .308، ص1الجنى الداني في حروف المعاني، ط -  7
 .317، ص1، جنصافاإل -  8
 .76ديوانه، ص -  9
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نتهاء االفي الزمان و بتداءاالاردت  ِإذانك َأ إلىوة االطر ابنذهب :" 1قال أبوحيان

 مارأيته مذ يوم الجمعة إلي: من  وهجازأ   يجوز ماوال إلىو" من"أتيت ب بالمكان

  ".حداال

الغاية من غير الزمان، فنقول سرت مـن   بتداءوتكون من ال:" 2عصفور ابن الق

  :3فأما قوله من الطويل الكبير، إلىالكوفة، وضربت من الصغير  إلىالبصرة 

  من القوم إال خارجياً ُمسوِّما  من الُصبح حتى تغرب الشمُس ال ترى

لغاية هـي  وا. بحكأنه قال من طلوع الص حذف مضاف، علىتخرج هو وأمثاله في

  ".الكيسأخذت الدراهم من :وذلك نحو الفعل وانتهائه ابتداءمحل  علىالداخلة 

في الزمـان  ) مذ(بمنزلة  في الكالم بتداءغير الزائدة تكون ال" من:" "4يقال المالق

قـال اهللا   .الكوفـة  إلىرأيت الهالل من داري، وجلبت الطعام من البصرة :فتقول

ۉ   ې  چ  :وقال تعالى )10الجاثية( چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ڭۓ  ۓ  ڭچ   :تعالى

، )20البروج( چ  �   �   �   �  �چ   :تعالىقال و ،)53،األيةحزاباال(چ  ې

ئهـا  الغايـة وانتها  بتـداء تقدير مصـدر ويكـون ال   على إالّزمان  علىوالتدخل 

  ".داري أخذت الدراهم من الكيس من:نحو

ـ بإتفالغاية المكانيـة   ابتداءيد تف من:" 1زهرياالوقال  ـ ــ ن البصـريين  ـاق م

ـ :انتهاء الغاية نحو والكوفيين بدليل ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     چ  :ه تعـالى قول

 ابنو األخفشالغاية الزمانية وفاقا للكوفية والمبرد و ابتداء، و)1اإلسراء( چڀ  ڀ  

وقد تكون بعده الغاية لغير الزمان  ية وخالفاً ألكثر البصريين في منعهم ذلكرستود

                                                 
  .441، ص2ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج -  1
  .271/272المقرب ومعه مثل المقرب، ص -  2
  .329،وشرح اختبارات المفصل271من شواهد المقربص -  3
، تحقيق أحمد محمد الخراط،مطبوعات مجمع اللغة 319رصف المباني في صروف المعاني، ص -  4

  .).ط.ت.د(العربية،دمشق، 
، تحقيق محمد باسل عيون السود،دار الكتب 637/638، ص1، ج1شرح التصريح على التوضيح، ط -  1

  ).م2000 - هـ1421(العلمية، بيروت،
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هرقـل عظـيم    إلىمن محمد رسول اهللا :" وسلم هعليوالمكان نحو قوله صلى اهللا 

  ".الروم

  : 1فيين فقالمالك في هذه المسألة مذهب الكو ابن ختارا

  زمنةاألوقد تاتي لبدء  نممكنة   بِاالئ في ن وابتدض وبيِّبعِّ

  .والمكانية من يجوز استعمالها لبدء الغاية الزمانيهَأن  أي

مـن لبـدء    تأتي:"2لمذهب الكوفيين حيث قال هاختيارمالك في  ابنوافق السيوطي 

  ".نة وهو مذهب الكوفيين وهو الصحيح عنديكماألوقد تأتي لبدء  األزمنة

من مذهب  إليهمالك والسيوطي في احتيارهما ويرجح ما ذهبا  ابنيقف الباحث مع 

تستعمل الغاية الزمانية والمكانية، لورود ذلك في القـرآن   "من" بأن القائل الكوفيين

  .ضمار تكلف الداعي لهإيل وأوون من توما قام به البصري. وكالم العرب

" :3قـال الربيـدي  . ان أم هما حرفا جر؟اسمهل هما ) مذ ومنذ(لف النحاة في اخت

حذوف بعدهما فإنه يرتفع بفعل م االسمارتفع  ِإذا )مذ ومنذ(َأن  إلىذهب الكوفيون 

الضـم   و األصـل  علىيقال منذ ومنذ فالكسر  ألنّه  "ِإذ" و" من"ما مركبان من ألنّه

كانا مركبين كـان   ِإذاو" ِإذ" و" من" نأنها مركبة م علىوكسر الميم يدل  .للتناسب

   .ِإذالرفع بهما بتقدير فعل ألن الفعل يحسن بعد 

  . مرتفع بتقدير مبتدأ محذوف قال الفراء إنما هو

خبـراً،   عـدهما ين مبتدأين يرتفع مـا ب اسميكونان  أنّهماالى  وذهب البصريون 

  ".دماألما مقدران بألنّهما بعدهما مجروراً بهما رفين فيكون ويكونان ح

 علـى معنـى ومخفوضـاً    علـى  بعدها مرفوعـاً  االسمأما مذ فيقع :"1قال المبرد

وقع بعدها مخفوضاً فهي  ِإذامبتدأ وما بعدها خبر، أما  اسمرفعت فهي  ِإذامعنى،ف

  ".حرف جر

                                                 
  .12، ص3، شرح ابن عقيل، ج35، ص2األلفية، ج -  1
 .226، ص1البهجة المرضية، ج -  2
  .146ائتالف النصرة، ص -  3
  .30، ص3المقتضب، ج -  1
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 هذا مذهب الجمهـور،  اً،اسمو هما لفظان مشتركان يكونان حرفاً:" 1المراديقال 

وقيـل   ارتفع ما بعدهما، ِإذاان اسمانجر ما بعدهما، و ِإذانهما حرفان أوالمشهور 

منذ : نحو االح ما بعدهما كان أن الجر بهما علىوعامة العرب  مطلقاً، اناسمهما 

لجر وقـلَّ  فـا " منـذ " أوفالرفع وقلَّ الجر،  "مذ"وإن كان ماضياً والكلمة  الساعة،

  .2شريالرفع، ومثله قال الزمخ

اً رافعاً وأن يكون حرفـاً  اسميكون  أن كل منهما يصلحَأن  :"3عصفور ابنوذكر 

يكـون   أن منـذ  علىغلب األو اً رافعاً،اسميكون  أن "مذ" علىغلب األوإن  ،جاراً

  ".5وأبوحيان 4جني ابنحرفاً جاراً، وذكر مثل قوله 

ية و الحرفية وذلـك  االسملفظهما مشترك بين " نذم"و" مذ" أن إلىهشام  ابنأشار و

ومنـذ   مارأيته مذ يومان،: مرفوع نحو اسم علىأن يدخال  :أحدهما :في موضعين

خبر وقيل العكس وقيل ظرفان ومـا   يوم الجمعة، وهما حينئذ مبتدأن وما بعدهما

 أم ة كانـت عليالجملة ف علىيدخال  أن :وثانيهما. ان تامة محذوفةبعدهما فاعل بك

  .ية وهما حينئذ ظرفاناسم

  :1مالك في هذه المسألة رأي جمهور البصريين حيث قال ابن اختار

  لىـع ،نعي،ف ا،دا،عاشَح ،الَي،خَتَّح    ،إلى ،نم:يهحروف الجر وهاك 

  ىتَـم، ولَّعـلَ، واُءـافُ، واَلْبـوالْكَ     ، وتَا،أو، ويــُرب، كَ ،ذُنْ، ُمذُْم

  بَّرو اُء ِللَّّه،ــراً والتـــــكَّنَُم         بُربِتاً وقْو ذُـْنُمو ذُْمبِ صُصخْواَ

  اعد ذُْم "تُْئجِ"ـكَ :َلــعفا الْيِلأو أو  ا       عفَر ثُـيح انِـاسم ذُنُْم"و "ذُْم"و

وإن ـُجيري ُما فـــضفكَ ىمُه        نا مورُِضي الُحوف مى نَع "يف" بِتَاسن  

                                                 
  .304/500الجني الداني في حروف المعاني، ص -  1
  .372المفصب في صنعة اإلعراب، ص -  2
 .266المقرب ومعة مثل المقرب، ص -  3
 .332لمع، صشرح ال -  4
  .241، ص2، ج2ارتشاق الضرب، ط-  5
  .23/24، ص3ومابعدها، وشرح ابن عقيل، ج 35األلفية، ص -  1
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ان اسـم ومذ ومنـذ  :" 1حيث قال هذه المسألة رأي الجمهور في السيوطي اختارو

وفي  ل المدة،أومارأيته مذ يومان وهماحينئذ في الماضي بمعنى : حيث رفعا نحو

  ......"مبتدأن ما بعدهما خبر بمعنى جميع المدة والصحيح أنهما غيره

مـذ  (   مالـك أن  ابـن  اختارأي السيوطي حيث عن ر مالك ابنهنا اختلف رأي 

يكونـان  ) مذ ومنذ(تار السيوطي أنأخ بينما حرفينين ويكونان اسميكونان ) ومنذ

  .ين وهو الصحيح عندهاسم

  :بأمرين......." وقتاً وأخصص بمذ ومنذ:" مالك ابنعترض السيوطي قول ا

  .قال فيه البد من تقييده بكونه غير مستقبل: األول

هو ظاهر كـالم   صيصها بالزمانخما ذكرها من ت :الشاطبي قالَأن  ردوُأ :الثاني

سيبويه لكنه مالمصـدر   إلىضافتها إ في التسهيل جواز ختارأرأيه بأنه  علىل شك

  .فلم ينفك عنه أما لفظاً وأما تقديراً مارأيته مذ قيام زيد، :نحو

تى تكون ظـرف زمـان   م:" 2قال أبوحيان ،"متى" تعددت آراء النحاة في استعمال

،  لهذيلولم ينسبها ) من(بمعنى ) متى(سعيد السكري أبو  وقال شرطاً وإستفهاماًً،

  :3ونسبها بعضهم لهم وأنشد أبو سعيد قول الشاعر

نشَرِب ثم تَ البحرِ بماءفَّرمتى لُ     تْعرٍ  جٍجلهن نئيُجخُض  

َأن  مالك ونقل بعضهم بناوقال  .أي من لجج ومن اقطارهاقال  ،"متى اقطارها"و

 وضعها متى كمه أي وسط كمه، ومتى :حكيو. فتجر) وسط(تكون بمعنى ) متى(

 أن خرجها متى كمه أي من كمه ويحتمـل أ: في لغة هذيل حرف جر ومن كالمهم

  ".مكانياً تكون متى لجج ومتى أقطار بمعنى وسط فتكون ظرفاً

الظـروف تكـون شـرطاً     من ماسوالمشهور فيها أنها :" 1وقال الحسن المرادي

  ".ستفهاما وتكون حرف جر في لغة هذيلاو

                                                 
  .242، ص1البهجة المرضية، ج -  1
  .465، ص2ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج -  2
  .128، ص1ديوان الهذيليين، ج -  3
 .505الجني الداني في حروف المعاني، ص -  1
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ـ االفي لغة هذيل وهي بمعنـى مـن    متى حرف جرَأن  1هشام ابنوذكر   ةبتدائي

  :بقول الشاعر استدلو

  متى لجج خضر لهن نئيح  ........................                 

 2من حروف الجـر حيـث قـال   " متى"مالك  ابنعد: .......................... 

  والكاف والباء ولعل ومتى

حـرف   "متى"نهم يجعلونإمالك هذا مذهب جمهور الكوفيين حيث  ابنيوافق قول 

  ".من"جر بمعنى 

بها وهي بمعنى من ولهـا   لغة هذيل وقل من جر" متى" الجر ب:" 3قال السيوطي

  :ناالاستعم

) فـي (، وقد حكى دخـول  ال حرف جر اسمتكون بمعنى وسط فهي  أن :احدهما

  .أي في وسط كمي في متى كمي جعلته :ا نحو قولهمهعلي

وكأن حرف الجر مراد  االسمجنى وهي من  ابن قال أن تكون بمعنى من، :ثانيهما

  .معها

عد الناظم لها في حروف الجر دعوى ال :" 4ستعمال فقالاالاعترض السيوطي هذا 

  . ا، كذا قال الرضي والشاطبيهعليدليل 

  .مالك ابن قاله لما عتراض مخالفة السيوطي االح لنا من هذا ضي

 اً وظرفاًاسمتكون ) متى(يرجح الباحث في هذه المسألة رأي البصريين القائل بأن 

  .حرفيتهاب اً من النحاة لم يقولواكثيرَأن  والتكون حرف جر، ذلك

ذهـب   :"1قـال الزبيـدي  . أم حرف جر؟ اسمأهي  )بر(ماهية  اختلف النحاة في

هي للقلـة وكـم للكثـرة     ِإذ ظرتها،يا نألنّهمثل كم،  اسم )رب(َأن  إلىالكوفيون 

                                                 
  .6، ص3، جأوضح المسالك -  1
 .35، ص3ألفية ابن مالك، ج -  2
  .244، ص،1البهجة المرضية، ج -  3
 .14، ص2النكت، ج -  4
  .328، ص2، جنصاف،اإل144ائتالف النصرة، ص -  1
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وحـروف   صدر الكـالم  لها ، وألناهعليولمخالفتها حروف الجر بدخول الحذف 

في صدر الكالم إنما تقع واسطة بين شيئين ورابطة، وخالفتها أنهـا ال   الجر التقع

ف الجر تعمل في نكـرة موصـوفة وغيـر    في نكرة موصوفة، وحرو إالّتعمل 

    ائر حـروف الجـر،  فعل الذي تتعلق به بخالف سموصوفة، وال يجوز اظهار ال

ـ  أنها ليس بحرف، علىف الجر دليل ورخالف ح علىفكونها  كانـت لـيس    ِإذاف

  .اسمبحرف فهي 

ب فتقول في ر فأنها يدخلها الحذ حرفبأنّها ليست  علىوالذي يدل داللة واضحة 

)رقُـرئ  )2،األيـة رالحج(  چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ   :، قال اهللا تعالى)ب ،

بضـم   رب، ورب، ورب، ورب، :كما قرئ بالتشديد وفيها أربع لغـات  بالتخفيف

الرضـى   اختارأنّها ليست بحرف، و علىفدلت بهذا  ها،باء وتخفيفال وتشديد الراء

  .1"هذا المذهب

ـ   االسميس فيها عالمات ها حرف ألن لأنّ إلىذهب البصريون  ات وال مـن عالم

 علىوتكثيره  هعليا جاءت لمعنى في غيرها وهو تقليل ما دخلت ألنّهالفعل شيٌئ و

  ".اختالف موقعه

رب هي حرف جر تكون لتقليل الشئ في نفسه، ولتقليل النظير فالتي  :"يقال المالق

  :لتقليل الشئ في نفسه نحو قول الشاعر

  ه أبوانلم يلُد وذي ولد      له أبليس  مولود بُر اال

  :في كثيره منها قول الشاعر أما التي لتقليل النظير

  رانِكْنُأعملتها بِ منعمة      ةٍمكروباً فيا ُرب قين ُأمسِفإن 

اتها الحروف، أورب حرف جر عند البصريين، ودليل حرفيتها مس:" 1قال المرادي

 م والشـرط هاستفاالاء سمأبلفظها، بخالف  هجنس ير مفهوممعنى غ على في الداللة

  .معنى في مسمى مفهوم جنسه بلفظها علىفإنها تدل 

                                                 
  .267شرح الكافية في النحو، ص -  1
 
  .438الجنى الداني، ص – 1
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عها مـن  وموض إلىحكم ي اسمأنها  إلىش، في أحد قوليه، حفاالوذهب الكوفيون و

خبار عنهـا فـي قـول    اإليتها باسم علىوا استدله وأوالطر ابنووافقهم .عراباإل

  :1الشاعر

  عاُر ك، ورب قتٍلعليفإن قتلك لم يكن    عاراً  إن يقتلوك

) عـار (وإن صحت هذه الرواية ف). عار قتٍل وبعض(ورد بأن الرواية الشهيرة 

هو في موضع رفع  ِإذ" بر"خبر عن مجرور  أوهو عار أي  خبر مبتدأ محذوف،

ها مبنية ولو حرفيتها أنّ علىومما يدل . حرف جر هو كالزائد هعليودخل  بتداءاالب

  ".عراباالاً لكان حقها اسمكان 

  :2فقال جرمالك رب من حروف ال ابنعد 

  ، ومتىوالكاف، والباء،ولعل   ي، وتا  ك ،ممذ، منذ، رب الال

 ه اختيـار فـي   مالـك  ابنوإتبع السيوطي  مالك مذهب البصريين، ابن اختاروهنا 

  . لعليت أوق عليورجح مذهب البصريين دون ت

م كـال  ، وذلك لورودها فـي "رب"حث مذهب البصريين القائل بحرفية يرجح البا

  :العرب شعراً ونثراً، من ذلك قول الشاعر

  فإن أمسي مكروباً فيا رب قينة   منعمة أعملتها بنكران

  :اقوال على )بُر(عمال إاختلف النحويون في 

  .3السراج نابو 2والمبرد 1ليل وذهب هذا المذهب سيبويهأنها للتق: األولالقول 

                                                 
  .269، واألزهيه، ص134، والمغني، ص438شواهد الجنى الداني، ص -  1
  .86رح ديوان امرئ القيس، صش -  2
 .155، ص1الكتاب، ج -  1
 .139، ص4المقتضب، ج -  2
 .416، ص1األصول، ج -  3
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هـذا ذهـب    إلـى ضداد، واالكثير فهي من أنّها تكون للتقليل والت: القول الثانيو

   3هشام ابنو 2والحسن المرادي 1عصفور ابنه اختارفي كتاب الحروف و يالفارس

  .هذا هو مذهب الفارابيَأن  4نّها اكثر ما تكون للتقليل، وذكر أبوحيانأ: الرابع

هذا هو  أن 5للتكثير والتقليل بها نادراً وذكر المرادي أنّها أكثر ما تكون: الخامس

  .مالك ابن اختيار

أنّها حرف ثابت لم يوضع للتقليل وال للتكثير بل ذلك مستفاد من السياق، : السادس

  .هذا المذهب 6أبوحيان اختارو

ألرجح مـن  او:" 7قال المرادي .فتخار والمباهاةاالأنها للتكثير في موضع : السابع

ذلك أنها قد  علىالجمهور في أنها حرف للتقليل والدليل  إليهقوال ما ذهب ألاهذه 

بضـرب مـن    إرادة التقليل مواضع ظاهرها التكثير وهي محتملة مع جاءت في

فمـا جـاءت فيـه     .تكون حرف تقليل ألن ذلك هو المطرد فيها أن نيل فتعيأوالت

  :1للتقليل قول الشاعر

  وذي ولد لم يلده أبوان    رب مولود وليس له أب   الأ

  :2وقول زهير

وأبيض تمبتغيه فما  علىغمامةٌ       اضٍ يداهفيهفواضلُ غب  

ليل قوالثاني داللة رب على الت وبقاء عملها رب حذف: األول: ى البيت شاهدانف

  .الواواء عملها بعد إبقو
                                                 

 51، ص1شرح الجمل، ج -  1
 .440الجنى الداني في حوف المعاني، ص 2
  .122ص.المفني-  3
  .456، ص2ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج -  4
 .440الجنى الداني، ص -  5
  .450، ص2سان العرب، جارتشاف الضرب من ل -  6
 .440الجنى الداني، ص -  7
  ،168، ص4، والمفصل، ج341، ص1من شواهد الكتاب، ج -  1
  .51ديوانه، ص -  2
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يل محض اليتوهم فيه، مدحته وهذا تقل ِإذابه رجالً، ر: ومما جاء فيه للتقليل قولهم

   التكثير فكثير جداً ب وظاهرهأما ما جاء فيه ر. يمدح بكثرة النظير ألن الرجل ال

  :1فتخار والمباهاة كقول أمري القيساالوغالبه في مواضع 

  للجِبدارة ُج والسيما يوم     ب يوم لك منهن صالحٍُر اال

  :مذهبين إلىوذهب النحاة في تعلق رب بالعامل 

رب تتعلق بالعامـل كسـائر حـروف    َأن  ، وهو2مذهب الجمهور: األولالمذهب 

والبد له من فعل يتعلق به، كالباء وغيرها مـن حـروف   :" 3يعيش ابنقال .الجر

  ."الجر

كثرين ومنهم االَأن  4األشمونيختلف في العامل أيكون ماضياً أم مضارعاً؟ ذكر او

أنّـه   إلـى  5السراج ابنوذهب . اًييكون ماض نأ العامل يجبَأن  المبرد والفارسي

ـ االعَأن  والصح 6وقال أبوحيان. ويكون مستقبالً االيكون ح أن يجوز ل يكـون  م

مسـتقبالً قـول    فمن وقوعـه ". ومستقبالً االيكون ح أن كثر ويجوزاألماضياً في 

  :1الشاعر

أهلَ فإنسيبكي      ك فتى فرب البنان خصُِّر هبٍذَُّم علي  

  :2قول الشاعر االًومن وقوعه ح

  ومؤتمن بالغيب غيرأمين  ناصح    تشُه لكغرب من ت الأ

الرمـاني   إلـى  هذا المذهب 3أنه ال يتعلق بالفعل ونسب المرادي :المذهب الثاني

  .طاهر ابنو
                                                 

  .10ديوانه، ص -  1
 .455الجنى الداني، ص -  2
  .488، ص4شرح المفصل، ج  -  3
 .235، ص2شرح األشموني، ج -  4
 .442، ص1األصول، ج -  5
  .455، ص2ارتشاف الضرب، ج -  6
  .1/146، والمغني، 1/282من شواهداالمالي، -  1
  .146، ص2، والمغني، ج282، ص1من شواهداالمالي، ج -  2
 .28، ص2،والهمع، ج28، ص1من شواهد الكتاب، ج -  3
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صح أنّها تتعلـق بالفعـل كسـائر    االو:"1السيوطي رأي الجمهور حيث قال ختارا

  ".حروف الجر

َأن  إلىذهب الكوفيون :" 2األنباري ابنقال . رب الجر واة في عمل واختلف النحا

العبـاس المبـرد مـن    أبو  ذهب إليهرب تعمل في النكرة الخفض بنفسها، و أوو

  ".رب ال تعمل، وإنما العمل لرب مقدرة أووَأن  إلىوذهب البصريون . البصريين

 فلما نابت عـن رب  ائبة عن رب،عاملة وهي ن الواوبأن  همالكوفيون لمذهب حتجا

باء عملـت  نائب عن ال سم لماالق واعنها وصارت كو لنيابتهاوهي تعمل الخفض 

لما نابت عن رب عملت الخفض كمـا تعمـل رب،   هاهنا،  الواوالخفض فكذلك 

، ونحن نـرى  به بتداءاالاليجوز  الواوحرف َأن  والذي يدل عل أنها ليست عاطفة

  :ل القصيدة نحو قولهأوفي  لواواالشاعر يبتدئ ب

لَدبعام وُهاعماُؤ ية             

  :خراآلوقول 

  وبلدة ليس بها أنيس

أمـا  . إليـه أنها ليست عاطفة فبات بهذا صحة ما ذهبنـا   علىوما أشبه ذلك فدل 

 عاملـة وأن العمـل لـرب   ليست  الواوَأن  انقلما نّإ :وا بأن قالواإحتجلبصريون فا

ألن الحرف إنما  حرف عطف وحرف العطف اليعمل شيئاً، الواوألن ذلك  مقدرة

ـ  ،يكون عامالً الأكان مختصاً، وحرف العطف غير مختص فوجب  ِإذايعمل   ِإذاف

العطـف وأن   أوأنّها و علىوالذي يدل  .بيكون العامل ر َأن لم يكن عامالً وجب

  ".بلٍدب ور "أنّه يجوز ظهورها معها نحو: رب مضمرة بعدها

نفسـها عنـد الكـوفيين    والجر بها  بتجر وتكون بمعنى ر الواو:" 1قال أبوحيان

الجر بعدها، هو بإضمار رب كما أضمرت بعد َأن  والمبرد من وافقهم، والصحيح

  "الفاء وبل

                                                 
  .353، ص2همع الهوامع، ج  -  1
  .322، ص1، جنصافاإل -  2
 .440، ص2ارتشاف الضرب، ج -  1
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  .الواوب المحذوفة ال بالصحيح الجر برَأن  1وذكر المرادي

  :2مالك ابنقال 

  شاع ذا العمل الواووبعد  ،والفا"      بل" ب فجرت بعدوحذفت ُر

 ابنوهنا يوافق قول . الواوذوفة وليس المح رب مالك ابن أي العامل في الجر عند

  .مالك قول جمهور البصريين

ـ حرف الج اليجوز حذف:" 3عقيل ابنقال  ـ ر وإبق رب بعـد  " فـي  إالّ ااء عمله

  ."الخ...الواو

  :وهو قليل نحو )بل(ضمرة بعد وحذفت رب فجرت م:" 4قال السيوطي

ه وجهرُمُهقتمُه     ال ُيشترى كتان األكامملُؤ  بل بلد  

  :وبعد الفاء وهو قليل أيضاَ نحو

  محولذي تمائم  تها عنيومرضع    فأله تُققد طربلى ُح كلُِثْمفَ

  ".نفسها الواوالجر بَأن  عمل حتى قال بعضهمشاع ذا ال الواووبعد 

قوال فيها بذكر األ ي في هذه المسألة مذهباً من المذاهب بل اكتفىلم يرجح السيوط

الجر في المسـألة  العامل في  القائل بأن  باحث يرجح مذهب الكوفيينلكن ال ،فقط

  .شعارهاأرة لورودها في كالم العرب ونفسها ال رب المقد الواوهو  السابقة
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . 154الجنى الداني، ص -  1
 .28، ص 2عقيل، ج شرح ابن -  2
 .28، ص 2، جالمرجع نفسه -  3
  .254البهجة المرضية، ص -  4
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  ضافةاإلالجر ب: المبحث الثاني

  :أقوال ةثالث على إليهفي العامل في المضاف  اختلف النحاة

، 1سيبويههو المضاف، وهذا مذهب  إليهالعامل في المضاف َأن  :األولالقول 

، 7، وأبي حيان6عقيل ابن، و5، والرضي4عصفور ابن، و3السراج ابن، و2المبرد

  .9األشموني، و8هشام ابنو

 10مذهب الزجاجهو الحرف وهذا  إليهالعامل في المضاف : القول الثاني

  .2يعيش ابنو 1والزمخشري

 إلى، ونسب هذا القول ضافهاالهو  إليهاف العامل في المض: الثالثالقول 

  .4والسهيلي 3األخفش

  :5مالك القول الثاني فقال ابن اختارو

الثَّوانا يُرجوِِنْواَ ر "مأو "ن "لَ    ِإذا "يفم يذَ إالّ حِلُصاك الالَّواذَخُ م  

  ................ ........       الَأو ـصـُصخْواَ نيكيي ذَوا سمِل

                                                 
 .419، ص1الكتاب، ج -  1
 .143، ص4المقتضب، ج -  2
  .408، ص1األصول، ج -  3
   .73، ص2شرح الجمل، ج -  4
  .65، ص1شرح الكافية، ج -  5
  .43، ص2شرح ابن عقيل، ج -  6
  .501، ص2ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج -  7
  .84، ص2وضح المسالك، ج -  8
 .122، ص2شرح األشموني، ج -  9

 .73، ص2شرح الجمل، ج -  10
  .115المفصل في صنعة اإلعراب، -  1
 .117، ص2شرح ابن يعيش، ج -  2
  .212، ص2همع الهوامع، ج -  3
  .25، ص2التصريح، ج -  4
  .3، ص3، و شرح ابن عقيل، ج35ألفية ابن مالك في النحو، ص -  5
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 اختـار و". الم" أو" في" أو" من"قدر وتكون بحرف جر م إليهأي أجرر المضاف 

 إليـه والثاني وهو المضـاف  :" 1فقال سيبويهورجح مذهب  األولالسيوطي القول 

ضـافة  اإلد سـيبويه وب وبالمضاف عن أجرر وجوباً بالحرف المقدر عند المصنف،

  ".ومذهب سيبويه هو الصحيح األخفشعند 

ويرجح الباحث المذهب الثـاني   .مالك في رأيه بنوهنا تتضح مخالفة السيوطي ال

  .مجرور بحرف جر  إليهالمضاف َأن  ، أيمالك ابن إليهوهو ما ذهب 

جاز ذلـك  فمنهم من أ ،في المعنى به لما اتحد االسمإضافة في  تباينت أقوال النحاة

أنّه يجوز إضافة الشـئ   إلىذهب الكوفيون :" 2األنباري ابنقال . منعه ومنهم من

  ".أنّه اليجوز إلىوذهب البصريون . اختلف اللفظان ِإذانفسه  إلى

ـ صالة :"نفسه فأما قولهم إلى االسمضافة إوال يجوز :" 3عصفور ابنقال  " ىاألول

فتجعل الصفات  ".بقلة الحمقاء"و"  خرةاآلدار "و" جانب القربى"و "مسجد الجامع"و

ـ نائبة في جميع ذلك مناب موصوف محذوف والتقدير الساعة  ى، والوقـت  األول

  ".ة الحمقاءالحب الجامع، والمكان الغربي، وبقلة

ضافة من غير دعـوى نقـل وال   اإلأن الفراء والكوفيين يجيزون :"1بوحيانوقال أ

بـن   اسمطاهر وأبوالق ابنروف وخ ابنه وأوالطر ابنحذف وبه قال الزمخشري و

  ".وجماعةٌ اسمالق

 إلـى موصـوف   وال" ليث أسد" ك ،مرادفه إلى اسمال يضاف :" 2هشام ابنوقال 

  ."فاضل رجل" ك ،موصوفها إلىوال صفة " رجٌل فاضٌل" ك ،صفتة

  

  

                                                 
  .265، ص4، همع الهوامع، ج257، ص1المرضية، ج البهجة -  1
 .11، ص2، جنصافاإل  -  2
 .287المقرب ومعة مثل المقرب، ص -  3
  .506، ص2ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج -  1
  .37، ص3أوضح المسالك ومعه  كتابة السالك، ج -  2
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  :1مالك ابنقال 

  درو ِإذا ماًوهُم ْلأوومعنى         دحاتَّ ها بِمِل اسم افُضُي والَ    

ـ "  لما به أتحد معنـى  اسمواليضاف :" 2مالك ابناعترض السيوطي قول  ل وفض

 إلـى صـفته، وال صـفة    إلـى وال يضاف موصـوف  :" الحاجب ابنقول  هعلي

  ."في العموم والخصوص إليهالمضاف  إلىمماثل  اسمها، وال وفصمو

ظـاهر   اسمق ابنقال :"  فقال" ورد ِإذال موهماً أوو:" 3مالك ابنعترض قول اكما 

يـل  أوت  ضافة بـال اإل ختالف اللفظين صحتاوجد  ِإذانّه شرحه أو التسهيل مكال

وتقـدير  :" وهو مذهب الكوفيين، قلت ولكنه جزم بخالفه في سبك المنظوم فقـال 

  ."الئق خالفاً للكوفيينموصوف  إلىهم وُأضافة فيما اإل

 الباحث ويرىفة، كتب مختل نمالك م بنال رد السيوطي فيما سبق آراء متناقضةأو

 فما  ةلفياالمالك لما فاته في  ابنراء المختلفة جاءت نتيجة إلستدراكات اآلهذه َأن

  .خرىاألم يذكره هناك ذكره في كتبه ل

  :مذهبين على إليهاختلف النحاة في جواز الفصل بين المضاف والمضاف 

  إليـه والمضـاف   منع الفصل بين المضاف إلى 1ذهب البصريون: األولالمذهب 

وهو ظاهر كالم  وأجازوا الفصل بينهما بالظرف والجار والمجرور في الشعر فقط

 ابـن ، و6يعـيش  ابـن ، و5األنباري ابن، و4، والزمخشري3وتابعه الفراء 2سيبويه

                                                 
  .38، ص3ج2،وأنظرشرح ابن عقيل،م35ألفية ابن مالك في النحو، -  1
  .49، ص2ت، جالنك -  2
 .49انفسه، ص -  3
 .227، ص2، جنصافاإل -  1
  .178، ص1الكتاب، ج -  2
 .358، ص1معاني القرآن، ج 2، جنصافاإل -  3
 .132المفصل في صنعة اإلعراب، ص -  4
 .427، ص2، جنصافاإل -  5
  .22، ص3شرح إبن يعيش، ج -  6
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وا لمذهبهم إحتجو ".5، والضمري4، وأبوحيان3، والرضي2الحاجب ابنو 1عصفور

  :منها روبأم

صل بينها، وإنْما جـاز  يجوز الف واحد فال بمنزلة شئ ليهإاف ضأن المضاف والم

الفصل بينهما بالظرف وحرف الجر للتوسع فيهما ثم  ذلك في ضرورة الشـعر  َأن

  :6وا بقولهاستدلفقط و

  اهالم نم ومالي در ما استعبرت    ِهللاساتيد لما رأتْ

والمضـاف  " در"ن المضاف حيث فصل بي" وم من المهااليهللا در " الشاهد في قوله

  ".ومالي"بالظرف "من "  إليه

  :7خراالوقول 

  ماوةً فدعاُهخاف يوماً نب ِإذاخاً له       هما أخوا في الحرب من ال َأ

حيث فصل بـين المضـاف   " خوا في الحرب من ال أخاً لهأ هما "الشاهد فيه قوله

  ".ربفي الح"جار والمجرور بال" من " إليهوالمضاف " أخوا"

بغير الظروف وحرف الخفض جواز الفصل  إلى 1ذهب الكوفيون: المذهب الثاني

قـول   كبما ورد في الشعر العربي ومن ذل وا لمذهبهم هذااستدلولضرورة الشعر 

  :2الشاعر

  غالئَل عبُد القبس منها ُصُدورِها... تَُمر على ما تَستمر، وقد شفتْ 

                                                 
  .626، ص2شرح الجمل، ج -  1
  .293، ص2الكافية في النحو، ج -  2
 .289، ص2شرح الكافية، ج -  3
  .509، ص2ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج -  4
  .287، ص1، ج1التبصرة والتذكرة، ط -  5
حسن كامل الصيرفي، مجلة معهد المخطوطات : ، تحقيق 182عمرو ابن قميئة،ديوانه، ص -  6

  .ط.، د)م1965(، القاهرة11العربي،مجلد
  .).ت.ط.د. ( 1083شرح ديوان الحماسة للمزرباني، ص -  7
 .227، ص2، جنصافاإل -  1
  .250، ص2من شواهد خزانة األدب جـ - 2
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د القبس منها، ففصل بين المضاف والمضاف شفتْ غالئَل ضرورها عب: والتقدير

  .إليه

  :1وقول الطرماح

  الكناِئنِ سيَّالقَ اديه من فزعِبو   رعلم تُ ُيطفن بُحوزِيِّ المرابعِ

و التقدير من فزع الكنائن القسي.  

  :2وقول الشاعر

فزججتُها بمزجز ةج   أبى مزادة القلوص  

" القلـوص " ب إليهين المضاف والمضاف بي مزادة القلوص ففصل بزج أ التقدير

  .وهو مفعول به وليس بظرف وال حرف جر

  :3خراالوقول 

  بهجتها    كأن قفراً ُرُسومها قلماً خطَّ بعد فأصبحتْ

  ."خطَّ "بالفعل الذي هو" بهجتها"بعد بهجتها ففصل بين المضاف الذي هو :التقدير

فـي الشـعر    إليـه ضاف والمضاف الفصل بين المَأن  وأعلم:" 1الحاجب ابنقال 

فعول وغيره مبالظرف والجار والمجرور غير عزيز وأنكر أكثر النحاة الفصل بال

الفصل بينهما في الضرورة بالظرف ثابت مع قلته وقبحـه،  َأن  ، والشكفي السعة

والفصل بغير الظرف في الشعر أقبح منه بالظرف، وكذا الفصل بالظرف في غير 

يونس، والفصل بغير الظـرف فـي   ، وهو قياسي، عند الشعرالشعر أقبح منه في 

  ".غير الشعر أقبح من الكل

                                                 
  .269، ص2، ط)م1994(ديوانه، تحقيق عزة حسن، -  1
، وابن جني في الخصائص، 1/291والزمخشري في المفصل،. 2/251من شواهد البغدادي في الخزانة، -  2

2/406.  
  "خ ط ط "لسان العرب،مادة،  -  3
 .293، ص1النحو، جالكافية في  -1
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فـي شـئ مـن     إليهوال يجوز الفصل بين المضاف والمضاف :" 1وقال الضمري

  ".ظرف وحروف الجر خاصةًالكالم ، وأما في الشعر فإن سيبويه يجيز الفصل بال

سـبعة منهـا    إليهاف والمضاف مسائل الفصل بين المضَأن  :"2هشام ابنوذكر   

  :ثالثه جائزة في الكالم وهي

ظرفاً كقول بعضـهم   أوفاصل إما مفعوالً فاعالً وال هليإيكون المضاف  أن :األول

  ".وترك يوماً نفسك وهواها"

مفعولـه  والفاصل  األولمفعوله  إليهيكون المضاف وصفاً والمضاف  أن :الثاني

ظرفاً كقوله  أو، )47يةاالإبراهيم،(چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳگ  گ  چ  :الثاني كقراءة بعضهم

  ". هل أنتم تارآو لي صاحبي" :وسلم هعليصلى اهللا 

  ".هذا غالم، واهللا زيد" يكون الفاصل قسماً كقولك نأ :الثالث

  :ربعة الباقية خاصة بالشعر وهياألو

 ونعني به معمول غير المضاف فاعالً بأجنبي إليهالفصل بين المضاف والمضاف 

بفاعل المضاف، والفصـل   إليهمفعوالً، والفصل بين المضاف والمضاف  أوكان 

والمضاف  إليهوالمضاف بنعت المضاف، والفصل بين المضاف  إليهبين المضاف 

  ".بالنداء

  :1مالك ابنقال 

  بعظرفاً أجز ولم ُي أوفصل مضاف شبه فعل ما نصب     مفعوالً 

  ندا أوبنعـت  أوـنبي ـبأج       راراً وجداـل يمين واضطـفص

  .وغيرهم مالك قول جمهور النحاة من بصريين وكوفيين ابنهنا يوافق قول 

                                                 
  .287، ص1، ج1التبصرة والتذكرة، ط -  1
  .197، ص3أوضح المسالك ومعه  عدة السالك، ج -  2
  .63، ص3و شرح ابن عقيل، ج. 38ألفية ابن مالك في النحو، ص -  1
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 مـا نصـب   فصل مضاف شبه فعل:"مالك  ابناعترض السيوطي قول          

  :أمور ةبثالث....." ظرف أجز أومفعوال 

ـ  ضح منه قوله فيأوو ،العقادة ال يخفى ما فيه من 1قال السيوطي :األول  رمختص

  :لفيةاال

  "المضاف عن ثان تال يفصال    عاملَُه أن ظرفٌ أجز أومفعوٌل 

 األلفيـة قوله في مختصـر   هعليمالك بالتعقيد ثم فضل  ابنوصف السيوطي قول 

  .مالك في قوله بنوهذا يبين لنا مدى مخالفة السيوطي ال

ن وقـد  ماجزم بجوازة من الفعل بهذين هو رأي الكوفيي:" 2قال السيوطي  :الثاني

فـي   إالّأنـه  اليجـوز    علىصححه في غالب كتبه ووافقه أبوحيان والبصريون 

  .الضرورة

مثل الظرف في ذلك المجرور وقد صـرح بـذلك فـي    " 3 قال السيوطي: الثالث

  ".الكافية

وفي الكافيـة  :" 4، فقال"فصل يمينيعب ولم :" مالك ابنقول  علىوعلق السيوطي 

و رأي الكسائي ولم يذكره فـي التسـهيل وال سـبك    وه. مين قد أتى اختباراًاليوب

والفصل بإما يغتفر، وال ذكر لها فـي  : المنظوم، وزاد في الكافية الفصل بإما فقال

وزاد أبوحيـان فـي   . ، كما زاد في التسهيل الفصل بفعـل ملغـي  التسهيل أيضاً

هذا :" كىوح". شاء اهللا إن "الفصل ب: األنباري ابنلمفعول من أجلة، وزاد :شرحه

  ".أخيك ابنشاء اهللا  إن غالم

 ابنالسيوطي لمذهب البصريين كما نالحظ أنّه لم يخالف  اختيارنالحظ فيما سبق 

  .هاختيارمالك في 

ل ولـدن أل :" 1بوحيانقال أ. عناهاـوفي م" دنـل"افة ـضإحاة في ـتلف النـخا

ل مكان أولغاية  أو، لدن غدوة، وما رأيته من لدن ظهر الخميس: نحوية غاية زمان
                                                 

  .280، و 62، ص2، النكت ج97، ص2المطالع السعيدة، ج -  1
  .63، ص2النكت، ج -  2
 .63نفسه ، ص -  3
  .63/64، ص2، النكت، ج195، ص4، همع الهوامع، ج281، ص1المرضية، جالبهجة  -  4
  .265، ص2ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج -  1
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ـ  أي من جهتنا ونحونا). 65يةاالالكهف ( چڎ  ڈ  ڈ  چ :نحو و ، وقيل عند لمـا ه

" ندلَ" ، ولدن ماكان حاصالً متصال وأكثر استعمال في التقدير الحاصل أوحاصل 

وفـي بعـض نسـح     ،ْدوُل ُد،َلَو ، ُلْدن، وْدنَل ،و نِدَل ، َونَدَلو ُدنَل ويقال بمعنى من

  چ  ر عن عاصمقرأ أبوبك وبذلك ن قيس؟دى وهي لَاألولوأعرب اللغة  التسهيل لُتْ

وحكى وأشار  .، بجر النون واسكان الدال واشمامها بالضم)2يةاالالكهف ( چڈ  ڈ  

لشبهها في الحروف فـي لـزوم    لدن مبنية عند أكثر العربَأن  إلى :"1عقيل ابن

ولذلك لم تـرد فـي    لكثير فيهاا بجرها بمن، وهو إالّاستعمال واحد وهو الظرفية 

  .)65الكهف،األية( چڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ   :بمن، قوله تعالى إالّالقرآن 

 إالّضـافة وال تكـون مضـافاً    اإلالتي تلزم  األسماءلدن من  :"2عصفور ابنقال 

  ".لفظاً

  :أنّها تختص بستة أمور إالّلدن بمعنى عند َأن  :"3هشام ابنوذكر 

  جئت من : انية ويجر بمن نحودأ الغايات الزمانية والمكأنّها مالزمة لمبت: األول

، بخالف )65،الكهف(  چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  :ومن لدنه، وفي التنزيلعنده، 

  .هنا بتداءاالجلست لدنه، لعدم معنى  جلست عنده فال يجوز

  ".من"استعمالها مجروراً بَأن  :الثاني

  ".من لدنه "  ىوبلغتهم قُرفي لغة قيس  إالّأنّها مبنية :الثالث

  .الجملة  إلىجواز اضافتها  :الرابع

التشـبيه   علـى التمييز وأما  علىنصبها إما ف" غدوة"قبل  جواز إفرادها: سماالخ

 علـى ها، وحكى الكوفيون رفقهـا  اسمإضمار كان و على أوبالمفعول به، 

  .ستعمالاالإضمار كان تامة، والجر والقياس والغالب في 

  .أنّها ال تقع فضلة: السادس

  :1مالك ابنقال 

                                                 
  .52، ص3ج2أنظرشرح ابن عقيل،م -  1
  .284المقرب ومعة مثل المقرب، ص -  2
  .130، ص3أوضح المسالك، ج -  3
 .37ألفية ابن مالك، ص -  1
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  ردبها عنهم نَ" غدوةَ" ونصُب     رجفَ" نُدلَ" ضافةًموا إُزلَوَأ

أنّهـا ال  " فجـر "ربما يشعر قولـه  :" 1مالك هذا فقالن بَأ اعترض السيوطي قول

الجمله  إلىو إليهصح أنها تضاف االالدهان و ابنوهو رأي المفرد  إلى إالّتضاف 

  ".لاللفظ والمح على" فجر"يحمل قوله ة فعليوالف يهاالسم

وهذه طريقة من طرق  هرد رأيأوالدهان ثم  ابنيطي فيما سبق برأي اعترض السو

  .داء رأيهبإ

 الكوفيونذهب :" 2األنباري ابن قال. ضافة كال وكلتاإمختلفة في  االأقو ذكر النحاة

فخفضت الـالم  " كلٌّ "وأصل كال  فيهما تثنية لفظية ومعنوية" كلتا"و " كال"َأن  إلى

 "الزيـدان "لف فـي  االلف فيهما كاالو" كلتا"وزيدت التاء في  لف للتثنيةاالوزيدت 

  .ضافةاالم حذف نون التثنية منهما للزومهما زول والعمران

 لف فيااللف فيهما كاالفيهما إفراداً لفظياً وتثنية معنوية وَأن  إلىذهب البصريون  

  .3ه ذكر الزبيدي في إئتالف النصرةومثل" رحا"و" عصا"

كـال  :نحو قولـك  مثنى معرفة إلى إالّفال تضاف " كال"أما :" 4عصفور ابنوقال 

  ".الرجلين قام

  :خر نحواال عليحدهما معطوف أاثنين  إلىوقد تضاف في الشعر  

كال السيف والسالَّ اقذي ضربِ بتعلى    ه ا بثْنٍل يهاُهقَلَْأ م صُباحه   

  :1أثنين نحو علىكان واقعاً  ِإذاما لفظه مفرد  إلىوقد تضاف  

  وقَبل  ذلك وجه الكمدى    و لشرِول لخيرِإن ل

 مضـمرٍ  إلىنى لفظاً ومعنى ظاهراً ومث إلىكال وكلتا تضافان :" 2أبو حيانوقال 

  :3نحو لتثنية والجمعلصالح 

                                                 
 .257، ص2ت، ج، النك227، ص1البهجة المرضية، ج -  1
  .13، ص2، جنصافاإل -  2
  .55ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة، ص -  3
  .285المقرب ومعة مثل المقرب، ص -  4
 .41، ص.)ت.ط.د( قائله عبد اهللا بن الزبعرى،ديوانه، -  1
   511، ص2ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج -  2
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عن أخيه حياتهك النا غنى  

  :دون لفظ ومثلوا بقوله معنى مثنى ىإلوقالوا 

  لشر مدى    وكال ذلك وجه  وقَبلللخير وإن ل

 ابـن معنى دون لفظ، وذكر  مثنى إلىحيث أضيفت كال " ال ذلكك" الشاهد في ذلك

كالنا، وكـالك  : يتكرر وذلك كقولك أن مفرد بشرط إلىتضاف " الك"َأن األنباري 

عمـرو   وكـالك محسـنان وكالنـي وكـال     المعنى كالنا، وكال زيـد . محسنان

  ".الخ...منصفان

  :شروط ةاستكمل ثالث ِإذا إالّكال وكلتا ال تضافان  :" 2هشام ابنوقال 

  .التعريف فال يجوز كال رجلين وال كلتا إمرأتين: اأحده

شتراك االوإما ب" كلتا الجنتين" و" كالهما:" أثنين إما بالنص نحو إلىالداللة : ثانيها

  :هنحو قول

  ........كالنا غني عن أخيه حياته

  :قولهأما .يجوز كال زيد وعمروتكون كلمة واحدة فال أن :ثالثها

  ...........عضدي وأجدىكال أخي و خليلي 

  .فمن نوادر الضرورات

  :1مالك ابنقال 

  "الَك" و ،"تالْك" يفَضـ ُأ رقفتََ    بال  - فرعُم نِينَاثْ مِهِلُمفْ

 جواز تأكيدها، علىنكرة محذوفه بناء  إلىاجاز الكوفيون اضافتها  2سيوطيقال ال

  ".الفرق إلىوخالفهم هنا في جميع كتبه فيحتاج 

                                                                                                                                            
  .43، ص2، والتصريح، ج196، ص2، شرح األشموني، ج266، ص4شرح شواهد المغني للبغدادي، ج -  1
 .204، ص2ج2أوضح المسالك ومعه كتاب هدية السالك، ط -  2
 .48، ص3وأنظر شرح ابن عقيل، ج. 37ألفية ابن مالك في النحو، ص -  1
  .55، ص2النكت، ج -  2
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فـي   الكوفينأنه وافق  إلىشار أمالك حيث  بنمتناقضاً ال ذكر السيوطي هنا موقفاً

مالك كان  ابنَأن  على وهذا يدل. حذوفة ثم خالفهمنكرة م إلى" كلتا و كال" إضاقته 

  .في إصدار حكمه النحوي في هذه المسألة واهللا أعلم متردداً
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   الخاتمة

البهجة المرضـية فـي   (مالك في كتاب  ابنلت الدراسة آراء السيوطي وآراء أوتن

مالك ثم السيوطي وبينت مدى موافقة  ابنللسيوطي ، وناقشت آراء ) األلفيةشرح 

 ابنالسيوطي  هوما وافق في) فية والبصريةالكو(ن مالك لجمهور المدرستينبا آراء

  :، وذلك عبر فصول أربعةهنفرد بامالك، وما 

 هونشـأت ه لقى ضوءاً عن مولـد أالنقاب عن حياة السيوطي و األولكشف الفصل 

تحدث الفصـل  . فليأفي الت منهجه العلمية و هومجهودات هميذوتال هوشيوخ هونسب

كـان  (بتـداء االوالخبر ونواسخ  مبتدأاللت واالثاني عن المرفوعات في مباحث تن

فـي  اما الفصل الثالث فتحـدث عـن مسـائل    . الفاعل،ونائب الفاعل) وأخواتها

ـ   ـ هالمنصوبات شمل المفعول المطلق، والمفعـول في والمسـتثنى   ه،والمفعول مع

حـروف الجـر    ت ل الفصل الرابع مسائالً في المجـرورات شـمل  واوتن.والحال

  .ضافةاالوالجرب

  :تياآلستخالص اراسة يمكن ومن خالل الد

، ومن ذلك ما جاء في مسألة هاختيارمالك في  ابنالسيوطي كثيراً ما يخالف ن إ /1

 المبتـدأ ن إ ين القائليمالك مذهب البصر ابن اختاروالخبر حيث  مبتدأرافع ال

 وطي مذهب الكوفيين القائليالس اختار،والمبتدأوالخبر مرفوع ب بتداءاالمرفوع ب

  :مالك ابنقال السيوطي قول .مرفوع بالخبر دأالمبتن إ

  .المبتدأك رفع خبر اوكذ•••••   بتدااالورفعوا مبتدا ب

الخبر،ألن كل واحد طالب  المبتدأرافع َأن  قول الكوفية أبو حيانجني و  ابن اختار

  .وهذا هو المختار عندي هلآلخرومحتاج له فعمل في

قـال السـيوطي فـي مبحـث     : مالـك  ابـن إعتراض السيوطي بعض أقوال / 2

 هفي" ية معني الذي سيقت لهواوتاتي جملة ح:"......مالك ابنقول : الخبرالجملة

  :أمران
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التحقيـق فـي   :  اسمق ابنوقال . أنه اليشمل عطف الجملة بالفاء كما تقدم:  األول

الخبر مجموع الجملتين، ألن العطف بالفاء يشملهما بمنزلة الشرط َأن  ذلك

  .والجزاء

متناع حذف الرابط وليس كذلك بل قد يحذف كما نبـه  ا هربما يوهم كالم: انيالث 

  .الحاجب ابن هعلي

 غيره من النحـاة،  ات مالك بعبار ابنتوضيح السيوطي ماغمض من عبارات / 3

  :  األلفيةففي مسالة تقديم الخبر قال السيوطي عبارة 

  ينا بخبرمما فيه مب  ••••• مضمر هعليعاد  ِإذاكذا              

عبارة غامضة وغلقة لما فيها من كثرة الضمائر المقتضية للتعقيد وعسـر الفهـم   

  .: ضح منها قول الكافية الكبرىأوو

  لمبتدأ يوجب التاخيرا••••• وأن يعد الخبرضميرا             

ـ عليا، ذلك في تقديم خبر ليس هعلييناقش السيوطي آراء العلماء ويرد / 4 ا فقـد  ه

الناظم الذي فرق بين عسى وليس مـن   ابن علىلنحاة فيها ثم رد فضل أقوال ا

  .غير ترجيح

بي حيان وغيره، وقال أمالك بآراء بعض النحاة ك ابنآراء  ىيرد السيوطي عل/ 5

  :األلفيةفي باب ما ينوب عن الفاعل قول 

  أمن هباب كسا فيما التباس••••• تفاق قد ينوب الثاني مناوب

ـ   إلىكيسان ذهبا  ابنتفاق بان الفراء واال في دعوة أبو حيان هنازع  همنـع إقامت

  . معرفة األولكان نكرة و ِإذامطلقاً،وأن الفارسي منعه 

ضافة اال: " ضافة قال السيوطياإلمالك ففي باب  ابنيدافع السيوطي أحياناً عن / 6

وهي ثابتة في  -مالك ابنأي  -بمعنى في أغفلها الكثيرون،قال في شرح الكافية

مالك وما  ابنعلم أحداً ذكرها غير أوقال أبو حيان وال .ح بالنقل الصحيحالفصي

هـو فـي    هالقاهر، كما ذكر دالحاجب وعب ابنقلت قد ذكره . به مؤول استدل

  ".رتشافاال
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يستشهد السيوطي ببعض القراءات وذلك في مسألة الفصل بين المضافين  حيث / 7

ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ   چ   :عامرقولـه تعـالى   ابنستشهد بقراءة انه إ

  .بالمفعول إليه، حيث يفصل بين المضاف والمضاف )137االنعام،(چ

خرى ثـم  اال هفي كتب هوأقوال األلفيةمالك في  ابنيوازن السيوطي بين أقوال / 8 

  :األلفيةقول : "قال السيوطي.ومن ذلك ما جاء في باب الفاعل. يفاضل بينها

  ىزيد منيراً وجهه نعم الفت••••• ىي أتالفاعل الذي كمرفوع      

  : أحسن منه صنعةُ في الكافية حيث أتى بالحد فقال  

  .فاعالً األصلسبقا بصوغ •••••  ماتم مسند له خلو لزم        

عتراضاً افي كثير من المسائل بذكر تنبيه يورد فيه إما  هقاتعليينهي السيوطي ت/ 9

ـ : "قال السيوطي الفاعل جاء في باب من ذلك ما. توضيحاًأووإما تكملة   هتنبي

بالباء ومـن الزائـدتين    هأنه يجوز جر هعليالفاعل مرفوع، قد يرد َأن  قولهم

مالك في التسهيل وفـي الكافيـة    ابن هعليه، وقد نبه اسمأووبإضافة المصدر 

ويجاب بان المراد هو أعم من مرفوع اللفظ . هشام في التوضيح والجامع ابنو

  .والمحل

  :نوصي باآلتي

  .تحقيق كتاب البهجة المرضية ألنه يحتاج لمزيد من التحقيق )1

  .االهتمام بمجهودات السيوطي الصرفية )2

  
 ونسأل اهللا التوفيق
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  يات القرآنيةاال تفهرس
 رقم الصفحة    يةاالرقم   يةاالنص  السورةاسم

  68  124 چۀ  ہ   ہ    ہ   چ  البقرة

  21  177  چپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ٱچ  البقرة

  25  221  چڎ  ڎ  چ  البقرة

  25  221   چ ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑچ  البقرة

  124  260 چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  البقرة

  124  274  چٷ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  البقرة

  92  41 چڱ   ڱ  ڱ  چ  آل عمران

  42  144  چڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  آل عمران

  69  186  چۈ  چ  آل عمران

  21  23  چڍ  ڌ  ڌ    ڎ  چ  النساء

  114  95 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀچ  النساء

  91  129 چ  چ  چ  چ  ڇ      چ  النساء

  87  164 چڃ  چ  چ   چ  چ  چ  النساء

  92  115  چڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  المائدة

  131  48 چڎ  ڈ  ڈڌ   ڌ  ڎ  چ  األنعام

  31  26  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  األعراف

  66  30 چ  �   �چ  األعراف

  124  56 چ ۆ  ۆ  ۈ    چ  األعراف

  21  151   چڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍچ األعراف

  93  39 چ   ںڱ  ڱ  ڱچ  التوبة

  21  60 چہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓچ  التوبة

  133  108 چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ  التوبة

  37  21 چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٺپ  ڀ     ڀ  ڀ   ڀچ  يونسِِِِِِِِِِِِ

  66  29  چڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ           ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   چ  يونس

  106،111  71  چٿ   ٹ  ٹ  چ  يونس

  126  72 چ  پ  پ  پچ  هود

  �  ��  �  �    �  �  �   �  �  �  �      �ی  ی  ي  ي    �چ   هود
  چ   �  �          �

108  117  

  150  47 چ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ  إبراهيم

  49  58 چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ             چ  النحل
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 رقم الصفحة    يةاالرقم   يةاالنص  السورةاسم

  134  1  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  چ  اإلسراء

  87  63 چہ   ہ  ه   ه  ه  ه  چ  اإلسراء

  68  110 چ گ  گ   گ  ڳ ک  گ چ  اإلسراء

  31  30  چگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ  الكهف

  152  65 چڈ  ڈ    چ الكهف

  152  65  چڎ  ڈ  ڈ  چ  الكهف

  152  65 چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  الكهف

  69  26  چپ  پ  چ  مريم

  66.43  3  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ  األنبياء

  52  15  چڃ  ڃ  چ  چ  چ      ڄ  ڃ  ڃ  چ  األنبياء

  114  22 چ  ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېچ  األنبياء

  79  88 چه  ه ے    چ  األنبياء

  139  2  چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ چ   الحجر

  32  63   چ  �  �  �  �ې       ېۈ        ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې       ېچ  الحج

  91  4 چ   ڳ  ڱ  ڱ گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ چ   النور

  121  130  چ  �  �  �  �  �چ  الشعراء

  36  40  چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  چ  النمل

  134  53 چ ۉ   ې  ېچ  االحزاب

  130  28     چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ه  ه  ه  ه  ے       ے  ۓ  ۓ  چ سبأ

  59  15   چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  يس

  87  1 چٱ  ٻ  ٻ  چ  الصافات

  61  3 چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٺچ  ص

  127  67 چ �  �   �چ  الزمر

  121  38  چ    �  �  �  �  �  �  �ي  چ و الدخان

  134  10  چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ڭۓ  ۓ  ڭچ  الجاثية

  79  14 چڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  چ  الجاثية

  80  14   چ پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ   چ  الجاثية

  40  21 چ  �  �  �   �  ��  �  �چ  الجاثية

  51  25  چڈ  ڈ          ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک   ک   ک  گ   چ  الجاثية

  45  24 چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  محمد

  100  49  چ   �  �   �  چ  الطور
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 رقم الصفحة    يةاالرقم   يةاالنص  السورةاسم

  126  7  چٱ  ٻ  ٻ  چ  القمر

  68  41 چۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ۇ  چ   القمر

  58  2 چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڤڤ  ڤ  ڤچ   المجادله

  24  6 چٹ  ۀ   ۀ  چ  القلم

  31  1،2 چے       ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  چ  الحاقة

  91  44 چڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  چ  الحاقة

  87.91.92  17 چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  چ  نوح

  90  8 چچ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ    ڍ   چ  المزمل

  126  49  چپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ  رالمدث

  69  26  چڤ           ڤ     ڤ   ڦ     ڦ  چ  القيامة

  49  19 چں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  چ  النبا

  32  41 چ  �     �  �  �  �چ  النازعات

  134  20 چ  �   �   �   �  �چ  البروج

  69  14،15  چے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ   البلد
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  ابيات الشعر رس فه
  

  رقم الصفحة نص البيت الشعري الرقم

1ُبهاحَألْقَاُه ص ا بثْنٍل يهعلى م   بِه بتري ضالَّذ اقالسو فيال الس153  ك  

  130  لئن كان برد الماء هيمان صادياً       إلي حبيباً ِإنّها لحبيُب2

  26  لهبي ِإذا الطـُير مـرتخـبير بنو لهـب فال تك ملقيا     مقالة3

4الَتَ هنا حنَّت63 سويدا الذي كانت نواُر أحنَّت.......حنَّت نَواُر و  

  63  ولكن قبله اجتنبوا اذاتي....وذلك حين الت أوان ُحلمٍ  5

  173  شَرِبن بماء البحرِ ثم تَرفَّعتْ     متى لُججٍ خُضرٍ لهن نئيُج6

7زج ةأبى مزاد      فزججتُها بمزج 149  هالقلوص  

  43  بنونا بنو ابنائنا وبناتنا         بنوهن ابناء الرجل االباعد8

  80  وال شفى ذا القي إالّ ذو هدى .....لم يعن بالعليا، إال سيداً  9

  92 وعادك ما عاد السليُم مسهدا.......ألم تَغْتَمض عيناك ليلةَ أرمدا  10

11يقتلوك فإن 140  قتلك لم يكن    عاراً عليك، ورب قتٍل عاُرإن  

12  ازبرقان أخا بني خلَفابيك والفخُر......ي بي106  ما أنت و  

  134،133  لمن الدياُر بِقُنّة الُحجرِ      َأقوين من ُحججٍ ومن دهر13ٍ

  26 خليلي ما واف بعهدي أنتمـا      ِإذا لم تكونا لي على ما ُأقاطع  14

  61  بكائها َأن ال الينا رجوُعها... تْ جزعاً واستَرجعت آذنتْبكَ  15

  61  وليس سواء عاِلم وجهوٌل....سلي ِإن جهلْت النّاس عني وعنُْهم16

  21  ال كل شيئ ما خال اهللا باطل   وكل نعيم ال محالة زائلأ  17

18   ن61 األهواِلجاء منها بطائف ......الت هنا ذكرى جبيرةَ أو م  

  108،103  مكان الكُليتين من الطُحاِل............فَكُونُوا أنتم وُبنو أبيكم  19

  67  ِإذا خضخضتْ ماء السماء القنابُل....وكانت لهم ربيعةٌ يحذرونها20

  153  إن للخيرِ وللشرِ مدى    وكال ذلك وجه  وقَبل21

  142  يما يوم بدارة ُجلُجـلاال ُرب يوم لك منهن صالح       والس22

  141  وأبيضِ فياضٍ يداه غمامةٌ      على مبتغيه فما تغب فواضلُه23

  71  ما عاب إالّ لئيم فعَل ذي كرمٍ      وال جفا قُّطٌ إالّجبٌأ بطال24

  144 محولفَمثْلُِك ُحبلى وقد طرقتُ ومرضع    فألهيتها عن ذي تمائم 25

  123 ي وابني       لبين رتاج قائمـاً ومقــامألم ترني عاهدتُ رب26ِّ

  148  لما رأتْ ساتيدما استعبرت    ِهللا در اليوم من المها27
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  رقم الصفحة نص البيت الشعري الرقم

28  يم ساعةليلى بتكل ندتُ م72  فمازاد إالّ ضعفَ ما بي كالُمها......تزو  

  144  بل بلد ملُؤ االكمامِ قتمُه     ال ُيشترى كتانه وجهرُمُه29

30تْ منغّصةًال طامشِ ما ديوالهرمِ.....يب للع 53 لَذَّاتُه بِإدِّكارِ الموت  

  148  إذا خاف يوماً نبوة فدعاهما....هما أخوا في الرب من ال أخا له31

  149  فأصبحتْ بعد خطَّ بهجتها    كأن قفراً ُرُسومها قلماً  32

  63  لبغُْي مرتع متغيه وخيُموا......نَدم الُبغَاةُ والَتَ ساعة منْدمِ  33

34  لعزةَ موحشاً طلٌل قديم....122  عفاه كل أسحم مستديم  

  36  لك العزإن موالك عز وإن يهن      فانت لدي بحبوحة الهون كائن35

  119  وال ينطقُ الفحشاء من كان منهم      منّا وال من سوائنا  36

  149 من فزعِ القَسيِّ الكناِئنُِيطفن بُحوزِيِّ المرابعِ لم تُرع   بواديه37

  114  لعمرِ أبيك إالّ الفرقدان........وكلُّ أخٍ مفَارِقُه أخوُه  38

  140  فإن ُأمسِ مكروباً فيا ُرب قينةٍ      منعمة أعملتها بِنُكْرانِ  39

  141  اال ُرب مولود ليس له أب      وذي ولد لم يلُده أبوان40

41فتى فرب أهلَك ُمذَّهبٍ ُرخصِّ البنانفإن 142  سيبكي      علي  

  25 أقاطن قوُم سلمى أم لووا ظعناً   إن يظعنوا فعجيب عيشُ ما قطنا42

  60  فبِّوِئتَ حصنا بالكماة حصيناً.....نصرتُك ِإذ ال صاحب غير خاذٍل43

  113  على البرية باإلسالم والدينِ.....حاشا قريشٍ فِإن اَهللا فضلَهُم  44

  63  وأضحى الشيُب قد قطع القرينَا.....تذكر ُحب ليلى الت حين  45

  148  غالئَل عبُد القبس منها ُصُدورِها...تَُمر على ما تَستمر، وقد شفت46ْ

  142  أال رب من تغتشُه لك ناصح     ومؤتمن بالغيب غيرأمين  47

  61  اها وال عن حبها متراخياًسو... وحلَّتْ سواد القلب ما أنا باغياً   48

  119 وِإذا تُباع كريمةٌ أو تُشترى         فسواك بائعها وأنت المشتري  49

  60  وال وز مما قضى اهللا واقياً.....تعز فال شيء على األرض باقيا  50
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  فهرس المصادر والمراجع
 :أبو الحسن سط ،سعيد بن مسعدة،وألا، األخفش )1

 .)م1981- ه 14 01 (في 2ط.فائز فارس تحقيق معاني القرآن،    

 : خالد بن عبد اهللازهري،األ )2

دار الكتـب   تحقيق محمد باسل عيون السود، التوضيح، علىشرح التصريح     

  ).م2000- ه 1421(ي األولالطبعة  العلمية، بيروت،

  :رضي الدين محمد بن الحسنسترابادي، اال )3

،          القـاهرة  عال سـالم مكـرم،  عبد ال الحاجب، ابنكافية  علىشرح الرضي      

  ).م2000-ه 1421(1ط

  :أبي الربيع ابن ،شبيلياإل )4

تحقيق عباس بن عبد التبتي، دار الغـرب   البسيط  في شرح جمل الزجاجي،

  .،) م1984- ه 1497(، بيروت، لبنان، 1، طيسالماإل

  :بن محمد علي، األشموني )5

محي الدين عبد الحميـد،   تحقيق محمد مالك، ابنألفية  على األشمونيشرح    

  .)م1939- ه 1358( 2ط ي الحلبي، مصر،لبمطبعة البا

 :ميمون بن قيس بن جندل عشى،اال )6

مطبعـة النموذجيـة،          ال، تحقيق محمد محمد حسـين  عشى الكبير،االديوان       

  .)ط.ت.د(مصر

  :كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ،األنباري ابن )7

  مطبعة الندى، دمشـق  محمد بهجت البيطار، كتاب اسرار العربية ،تحقيق  .أ 

  ) .م1957- ه 1377(طبعة

نصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوافيين، تحقيـق  اال  .ب 

  ).ت.د(محمد محي الدين عبد الحميد،دار الطالئع، القاهرة

 :أبو حيان، أثير الدين محمد بن يوسف: األندلسي )8

مصطفى أحمد النحاس، مطبعـة   ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق

  ).م1989-هـ1409( 1التمدن القاهرة، ط
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  :، محمد بن أحمد بن عبد الباريهدلاأل )9

  ..)ط.ت.د(بيروت،  ،الكواكب الدرية، دار الكتب العلمية   

  :، طاهر بن أحمدِإذبابش ابن )10

  .)ط.د).(م1977(تحقيق خالد عبد الكريم، طبعة  شرح المقدمة المحسبة،    

  :سرياال عليعبد الواحد بن  ،برهان ابن )11

  ).م1984(ى األولتحقيق فائز فارس، الكويت،الطبعة شرح اللمع،      

  : نبروكلما )12

العربية رمضان عبد التواب، راجعـة السـيد    إلىنقلة  العربي، األدبتاريخ 

  .)م1974( ،2ط يعقوب بكر،

  :، عبد اهللا بن محمد أبو محمدالبطليوسي )13

خلل من كتاب الجمل، تحقيق سعيد عبـد الكـريم   كتاب الحلل في إصالح ال      

  ).م1980(بغداد، طبعة سعودي، دار الرشيد ،

  :،عبد القادر بن عمرالبغدادي )14

ـ  تحقيق عبد السالم محمد هارون ، ،األدبخزانة      انجي مصـر، مكتبة الخ

  ).م1981- ه 1400( طبعة

  :، جمال الدين يوسف، أبو المحاسنىبرد ىبن تغرا )15

على المنهل الصافي، تحقيق وتقديم محمـد شـلتوت، مكتبـة    الدليل الشافي 

  .).ط.ت.د(الخانجي، القاهرة،
  :اثير الدين محمد بن يوسف ،أبو حيان )16

  ).م1989- ه 1409( ،1ط اس، مطبعة التمدن، القاهرة،يق مصطفى احمد النمتحق إرتشاف الضرب من لسان العرب،    

  :يننور الد محمد بن أحمد، ابنعبد الرحمن  ،الجامي )17

قاف وإألمطبعة وزارة  دراسة وتحقيق أسامة طه الرفاعي، الفوائد الضيائية،     

  ).م1983- ه 1403(طبعة ،الجمهورية العراقية، والشئون الدينية
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  :أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد، ،الجرجاني )18

كاظم بحر المرجـاني، دار الرشـيد   .تحقيق د يضاح،االالمقتصد في شرح 

  .م1982للنشر،طبعة 

  :ابوالخير شمس الدين محمد بن محمد، ،الجزري ابن )19

غاية النهاية في طبقات القـراء،دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة      

  ).م1980- ه 1400(الثانية

  :عيسى بن عبد العزيز،أبوموسى ،الجزولي )20

  .)ط.ت.د( تحقيق وشرح شعبان محمد، المقدمة الجزولية في النحو،     

  :ة الجعديالنابغشعر ،الجعدي.21 )21

  ).م1964- ه 1384( 1ط دمشق، ي للطباعة والنشر،سالماإلالمكتب      

  :جني ابنأبوالفتح عثمان  ،جني ابن )22

 القـاهرة،  دار الكتـب المصـرية،   النجار، عليتحقيق محمد  الخصائص،  .أ 

  .)م1955- ه 1374(الطبعة الثانية

ـ       .ب  ة كتاب اللمع في العربية، دار االمـل للنشـر والتوزيـع، إربـد، الطبع

 ).م1988-ه 1409(األولى

النجـدي واصـف    علـى تحقيق  القراءات، ِإذالمحتسب في تبين وجوه شو  .ج 

  ).ه 1386(طبعة القاهرة، ية،سالماإلللشؤون  علىاالالمجاس  واخرون،

  :جمال الدين عثمان بن عمر ،الحاجب ابن )23

 بغـداد،  لي، مطبعة العاني،عليتحقيق مرسي ال يضاح في شرح المفصل،اإل  .أ 

  .)ط.ت.د(

 1415(طبعة  دار الكتب العلمية، بيروت، شرح الرضي، و،الكافية في النح  .ب 

  ).1995- ه

  :خديجة الحديثي/د ،الحديثي )24

  . ).ت. د( مل للنشر والتوزيع،االدار  النحوية، اسالمدر    
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  :أبو عبد اهللا ياقوت شهاب الدين بن عبد اهللا، ،الحموي )25

 ه 1224( 1ي الكتبي، ط معجم البلدان، تصحيح وترتيب محمد أمين الخانج   

  .)د).(م1906-

  :عميةث،عمرة الخعميةثالخ. 26 )26

  .).ط.ت( دار صادر، ،بيروت ديوان الختعمية،     

  :،محمد الدمياطيالخضري )27

  ).م1940- ه 1359(، حاشية الخضري، الطبعة التاسعة    

  :بن عبداهللا القسطنطيني ،حاجي مصطفىخليفة )28

محمـد   وتصـحيحه  ون، عنى بطبعـه ن أسامي الكتب والفنكشف الظنون ع     

  .)ط.ت( بيروت، دار العلوم الحديثة، كة الكليس،شرف الدين ورفعت بلب

  :النابغة ،الذبياني )29

دار المعـارف ،   ،الفضل أبـراهيم أبو  تحقيق مجمد ديوان النابغة الذبياني،    

  .).ط . ت( القاهرة، 

  :دمشقيشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، أبو عبداهللا ال ،الذهبي )30

تحقيـقٍ إبـراهيم    ،سـالم اإلعيان المنتقى من تاريخ االوفيات  إلىشارة اإل  .أ 

  ).م1991-ه 1411( 1ط  ثير، بيروت،اال ابنصالح ،دار 

دار الكتب العلمية  بر، تحقيق أبو هاجر محمد السعيد،بر من غالعبر في خ  .ب 

  ).م1985- ه 1405(ى األولبيروت، الطبعة 

   :غيالن بن عقبة، ذو الرمة )31

  .)ط.ت . د(، تحقيق هنري كاريل، عالم الكتب، ديوانه   

  :رؤبة بن العجاج )32

  ).م1980(طبعة فاق الجديدة،اال، تحقيق وليم بن الورد، دار ديوانه      

  :إبراهيم بن السري، أبو اسحق ،الزجاج )33

معاني القرآن واعرابه، تحقق عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيـروت،      

  ).م1988- ه 1408(الطبعة الرابعة
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  :اسم، عبد الرحمن بن أسحق، أبو القالزجاجي )34

توفيـق الحمـد، بيـروت، الطبعـة      علـي كتاب الجمل في النحو، تحقيق     

  ).م1985- ه 1405(الثانية

  :، خير الدينالزركلي )35

قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء مـن العـرب والمسـتعربين     عالم،اال

  ).م1984(بيروت، الطبعة السادسة  والمستشرقين، دار العلم للماليين،

  :اسم، محمود بن عمر، أبو الق الزمخشري )36

ـ لتوزيع الطبعة  الكشاف، دارالفكر للطباعة والنشر وا  .أ  - ه 1403(ىاألول

  ).م1983

المفصل في صناعة العربية، قدم له ووضع حواشة وفهارسه اميـل بـديع     .ب 

ـ يعقوب، ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة  - ه 1420(ىاألول

  ).م1990

  :ي، محمد بن عبد الرحمنواالسخ )37

  .).ط . ت. د(الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، دار مكتبة بيروت،    

  :سركيس اسالي، سسركي )38

  ).م1928-ه 1346(، والمعربة، مطبعة مصر ةمعجم المطبوعات العربي    

  :زهير ،سلمى يأب ابن )39

  .).ط.ت.د(تم، دار صادر بيرو1964- ه 1348ديوانه طبعة    

  :، عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمدالسهيلي )40

  .).ط.ت.د( عتصام،االدار  ،نتاج الفكر في النحو، تحقيق محمد إبراهيم البنا     

  : بشيرالبن عثمان بن قمبر، أبو  و، عمر سيبويه )41

 1403(تحقيق عبد السالم محمد هارون، عالم الكتب، الطبعة الثالثة الكتاب،

  ).م1974- ه

  :، يوسف بن الحسن بن عبد اهللا ، أبو محمدرافيالسي )42

ـ حلب، الطبعة  ، مطابع المكتبة العربية،سيبويهشرح أبيات      ه 1494(ىاألول

  ).م1974-
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  :، جالل الدين بن عبد الرحمن بن ابي بكرالسيوطي )43

 عـالم الكتـب،   شباه و النظائر في النحو، تحقيق عبد العال سالم مكرم،اال  .أ 

  ).م1976- ه 1423(بيروت، طبعة

بغية الوعاة من طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق مصطفى عبد القادرعطـا،    .ب 

  ).م2005- ه 1425(بيروت، الطبعة األولى

البهجة المرضية في شرح األلفية، بشرح مصطفي الحسنين الدشني، مطبعة   .ج 

  .).ت. د(اسماعيليان، الطبعة الثالثة

، القـاهرة،  اسـم د ققتراح في علم أصول النحو، تحقيق أحمد محماالكتاب   .د 

  ).م1976- ه 1396(ىاألولالطبعة 

زابيث ماري، المطبعة العربي الحديثة، طبعـة  اليالتحدث بنعمة اهللا، تحقيق   .ه 

  .م1972

 مطبعة دار الـوطن، مصـر،   بار مصر والقاهرة،حسن المحاضرة في اخ  .و 

  .م1992طبعة 

  .).ط.ت.د(ق وتصحيح محمد محمود الشنقيطي،عليت شرح شواهد المغني،  .ز 

ق محمد جـاد المـولى بـك    عليشرح وت مزهر في علوم اللغة وأنواعها،ال  .ح 

  .).ط.ت.د(بيروت، ،رون، المكتبة العصريةاحو

ة، تحقيق طاهر سـليمان محمـود، الـدار    المطالع السعيدة في شرح الفريد  .ط 

  .م1998طبعة  سكندرية،االالجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، 

ة والشذور والنزهة، تحقيق فاخر جبـر  والكافية والشافي األلفية  علىالنكت   .ي 

 ).م2007(طبعة  بيروت، ،مطر،دار الكتب العلمية

مؤسسة  تحقيق عبد العال سالم مكرم، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،  .ك 

 ).م1987- ه 1417(ىاألولالطبعة  الرسالة ،بيروت،

  :الصبان عليالصبان، محمد  )44

 بيـروت،  ر الكتـب العلميـة،  دا حاشية الصبان، ضبط ابراهبم شمي الدين،    

  ).م1997- ه 1417(ياألولالطبعة 



170 

  :، صالح الدين بن أيبكالصفدي )45

  ).م1974- ه 1394(المطبعة الهاشمية، الطبعة الثانية، الوافي بالوفيات،   

  :أبو عبداهللا بن عبد الوهاب، علي، محمد بن مريالصي )46

دار الفكـر،   الـدين،  عليتحقيق فتحي احمد ومصطفى  التبصرة والتذكرة،   

  ).م1982- ه 1402(ى األولدمشق، الطبعة 

  :هللا ، حاتم عبداالطائي )47

  ).م1990(يحى بن مدرك الطائي، طبعة ديوانه، صنعه    

  :طرفة بن العبد )48

  ).م1996(بيروت، طبعة تحقيق فوزي عطوي، ،ديوانه   

  :ة بن لبيد، عبد اهللا بن رؤبالعجاج )49

ار الشروق، بيروت، طبعـة  تحقيق عزة حسن، د صمعي،اال شرحه، ديوانه   

  ).م1971(

  :،عمرو بن معد يكربعدي )50

  ).1970(طبعة  ،بغداد تحقيق هاشم الطعان، ،ديوانه   

  :حجر ابن، العسقالني )51

دار  تحقيق محمد سيد جـاد الحـق،   الدرر الكامنة في أعالم المائة الثامنة،

  ).م1996(طبعة  الكتب الحديثة، القاهرة،

  :ن مؤمنب عليأبو الحسين  عصفور، ابن )52

شرح جمل الزجاجي، تحقيق صاحب أبو جناح، وزارة إألوقاف والشـؤن    .أ 

  .).ط.ت(الدينية، الجمهورية العراقية

  ).ط.ت.د(أحمد عبد الستار وعبد اهللا الجبوري تحقيق المقرب،  .ب 

محمد  عليتحقيق عادل أحمد عبد الموجود، و المقرب ومعه مثل المقرب،  .ج 

  ).م1998- ه 1418(بعةط دار الكتب العلمية، بيروت، عوض،

  :بهاء الدين عبداهللا بن عقيل الهمذاني ،عقيل ابن )53

عقيل ، تحقيق محمد محي الدين عبد  الحميد، مكتبة دار التراث  ابنشرح   .أ 

  ).م1980- ه 1400( ،20القاهرة، ط 
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مركـز إحيـاء    تحقيق محمد كامل بركات، تسهيل الفوائد، عليالمساعد    .ب 

  ).م2001 – ه 1422(طبعة مكة المكرمة، ي،سالماإلالتراث 

  :، عبد اهللا بن الحسين، أبو البقاءالعبكري )54

عراب، تحقيق غازي زكي طليمات، دار الفكـر  االاللباب في علل البناء و   .أ 

  ).م2001- ه 1422(طبعة  بيروت،

منشورات المـأمون   تحقيق محمد خير الحلواني، مسائل خالفية في النحو،  .ب 

  .).ط. ت. د(للتراث،

  :أبو فالح ب الدين بن عبد اهللا بن يحى،شها ،العماد ابن )55

دار  بار من ذهب، تحقيق مصطفى  عبد القادرعطا،ات الذهب في أخشذر   

  ).م1998- ه 1419( ىاألولالطبعة  بيروت، الكتب العلمية،

  :محمد صالح بن أحمد الغرسي ،الغرسي )56

 مالك مع حاشبة التحقيقات الوفية بمـا فيهـا   ابنألفية  علىشرح السيوطي     

شرح البهجة المرضية، دار السالم للطباعة والنشر والترجمـة، القـاهرة،   

  ).م 2000- ه 1421(،ىاألولالطبعة 

  :، نجم الدين الغزيالغزي )57

تحقيـق جبرائيـل سـليمان     الكواكب السائرة في اخبار المائة العاشـرة،    

  ).م1945(طبعة ،بيروت،

  :عليأبو  فار،غالحسن بن أحمد بن عبد ال ،الفارسي )58

مطبعـة القـاني،    ي،أوالبغداديات ، تحقيق صالح الدين عبـد اهللا الشـك     

  .).ط.ت(بغداد

  :وزكريا، يحيى بن زياد، أب الفراء )59

- ه 1403(الطبعـة الثالثـة   مطبوعات جامعة الكويـت،  معاني القرآن،    

  ).م1984

  :الفرزدق )60

  ).م1960(دار صادر،بيروت، طبعة  ديوان الفرزدق، 
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  :ن محمد بن يعقوبمجد الدي الفيروزأبادي، )61

زارة شـورات و تحقيق محمـد المصـري، من   البلغة في تاريخ أئمة اللغة،

  ).م1972- ه 1392(دمشق، الثقافة،

  :أبو الحسن بن يوسف، عليالقفطي،  )62

إنباه النحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتب  علىإنباه الرواة  

  ).م1952(، القاهرة ، الطبعة الثانية

  :يالقلقشند )63

، الشـركة  األنباري ب في معرفة انساب العرب، تحقيق إبراهيمراألنهاية  

  .).ط.ت.د(العربية للطباعة والنشر والتوزيع،

  :قيس )64

  .).ط.ت.د(ديوانه تحقيق أحمد فراج، القاهرة 

  :أبي طالب ابنمكي القيسي،  )65

الكشف عن وجوه القرآن السبعة وعللها، تحقيق محمد محي الـدين عبـد   

  ).م1981- ه 1401(الطبعة الخامسة ،سسة الرسالة، بيروتالحميد، مؤ

  :شاكر نبمحمد ،الكتبي )66

  )ط.ت.د( بيروت تحقيق إحسان عباس، دار ،صادر، فوات الوفيات،

  :أبو الفداء الدمشقي كثير، ابن )67

ـ   البداية والنهاية، دار الكتـب العلميـة،    ن،روتحقيق أحمد بن ملحـم وآخ

  ).م1985- ه 1405(ىاألولبيروت، الطبعة 

  :كثير بن عبد الرحمن، عزةكثير )68

عالم مطبعـة حكومـة الكويـت،    االوزارة  إحسان عباس، ، تحقيق،ديوانه

  ).م1984(الكويت، طبعة 

  :عمر رضاكحالة،  )69

  ).م1997 – ه 1377(طبعة  دمشق، ،مطبعة الرشيد معجم المؤلفين،

  :عبد الحي عبدالكبير الكنانيالكناني،  )70

  ).م1984- ه 1405(طبعة ي،مسالاإلدار الغرب  فهرس الفهارس،
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  :أمرؤ القيس بن حجربن الحارث الكنديالكندي،  )71

  .).ط.ت.د(، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف مصر،ديوانه
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